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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

ZÁPISNICA 

  

 

z  XII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 14.12.2020 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
      

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

  Listina prítomných zo 14.12.2020 
Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 18.09.2020 do 30.11.2020 

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

október až december 2020 
Ročná správa kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o činnosti kontrolóra  

za rok 2020 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie 1.  
                       polroka 2021 

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

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 - 2023 

Odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu MČ 
Košice – Sever na roky 2021 – 2023 a k návrhu programového rozpočtu mestskej časti 

na rok 2021 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sever 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2021 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: pondelok, 14.12.2020, od 15.00 hod. do 17.45 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  13 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
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 XII. zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva a privítal poslancov.  

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 12 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 Viliama Beňa a Máriu Tomášovú. 
 

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

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

                         Rogovského.  
 

Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Milana Baraníka a Vladimíra Puškára.  
 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 1:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Monika Kokošková a Martin 
Rogovský. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 
poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 2:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
mandátovú komisiu v zložení: Milan Baraník a Vladimír Puškár. 

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

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 13. 
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3.  Schválenie programu rokovania 

 
Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania XII. 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 navrhol doplniť bod Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu nehnuteľností vo 
vlastníctve Mestskej časti Košice - Sever a označiť ho ako bod 13.1.  

 
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 13 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 3:  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 

Potom dal starosta hlasovať o doplnení bodu Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu 

nehnuteľností vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Sever a jeho označení ako bod 13.1.  
 

Hlasovanie č. 4:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Kuczik, Szabó),  
    doplnenie bodu 13.1. bolo schválené. 

  

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XII. 
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. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac 

október až mesiac december 2020 

7. Ročná správa kontrolóra MČ Košice – Sever o činnosti kontrolóra za rok 2020 

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2021 

9. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever 

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

(5. rozpočtové opatrenie) 

11. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021- 2023 

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sever 

13. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky evidovanej proti Stratosféra s.r.o. 

(predtým LÍNIA s.r.o. Košice) 

13.1. Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu nehnuteľností vo vlastníctve  

      Mestskej časti Košice - Sever 

14. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov 

15. Doplňujúca voľba prísediacej OS KE I na volebné obdobie r. 2018 – 2021 

16. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

17. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2021 

18. Interpelácie a dopyty poslancov 

19. Rôzne 

20. Záver                                                                                                                                                                                                       
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4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 18.09.2020 do 30.11.2020 

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. 
 

Poďakoval poslancom, že to spolu už 2 roky zvládajú. Dovolil si pripraviť prezentáciu, čo sa im za 2 
roky funkčného obdobia od ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 

10.12.2018, spoločne podarilo urobiť. 

Vďaka poslancovi p. Szabóovi sa podarilo zabezpečiť bezbariérovosť pri vstupe do budovy miestneho 
úradu - v decembri 2019 sa urobil nový vstup, vstupné dvere, stavebné úpravy schodiska, čo je 

vnímané veľmi pozitívne zo strany obyvateľov aj zamestnancov mestskej časti. 
Mesto Košice zrealizovalo rekonštrukciu 3 MHD zastávok vrátane prístreškov, v ďalšom roku sa budú 

opravovať ďalšie 2 autobusové zastávky – Okresný úrad na Watsonovej a Hlinkovej ulici.  

Z účelových dotácií mesta sa vybuduje športové ihrisko na basketbal a volejbal, v minulom roku sa 
zrevitalizovalo niekoľko detských ihrísk v rôznych lokalitách, do ktorých sa investovalo okolo 60 000,- 

EUR, pozitívna odozva je na ihrisko v rekreačnej oblasti Čermeľ pri zariadení Ovečka. 
Sústredili sa aj na opravu komunikácií, hoci mestská časť nie je správcom komunikácií, oprava cesty a 

chodníka na Študentskej a Odborárskej ulici stála mesto viac ako 200 000,- EUR. Prebiehala oprava 
chodníkov a parkovísk v rôznych lokalitách, opravil sa chodník pri Bete, rozbitý chodník pri OC Mier, na 

ul. Němcovej pri pošte, na Podhradovej – ul. Gerlachovskej a Ceste pod Hradovou.  

V auguste sa rekonštruovalo schodisko na Račom potoku, ktoré spája Mestskú časť Košice - Sever 
a Mestskú časť Košice - Západ. Podobne by chceli zrealizovať aj schodisko na Podhradovej medzi ul. 

Vihorlatskou a Slavkovskou. 
Poďakoval poslankyniam p. Sadovskej a p. Tomášovej za vybudovanie prvej komunitnej záhrady na 

vnútornom dvore Tolstého. Ďalšiu komunitnú záhradu si upravili občania vo dvore Kisdyho ulice.  

Nedávno sa skolaudoval cyklochodník v smere od Čermeľa a Detskej železničky po Cvičnú skalu, 
mesto pokračuje ďalej s projektovou prípravou, chceli by vybudovať cyklotrasu až na Alpinku.  

Podarilo sa realizovať vodorovné dopravné značenie na 2 parkoviskách - pred OC Merkúr a na 
Študentskej ul. pri Shelby grille. 

Opravili strechu objektu na ul. Obrancov mieru 1, ktorá dlhodobo zatekala, je to mestský objekt, ktorý 

má mestská časť v správe, má tam nájomcu, ktorý platí nájom, takže je tu nejaká návratnosť 
investície. Na Trhovisku Merkúr osadili 4 nové stoly, chcú v tom pokračovať. 

Poďakoval sa všetkým, ktorí sa podieľali na celoplošnom testovaní. Aj poslancom, ktorí zabezpečili 
adventný veniec, konštrukcia sa dá použiť aj ďalšie roky a každý rok môžu doplniť nové prvky.  

V najbližšom období plánujú realizáciu 25 ks polopodzemných kontajnerovísk v mestskej časti, majú 
vytipovaných 30 miest, prebiehajú rokovania s mestom Košice a firmou KOSIT, či ich je v tých 

miestach možné osadiť.     

Bude prebiehať oprava komunikácií aj oprava a úprava komunikácií vo vnútroblokových priestoroch a 
dvoroch, chcú vybudovať verejné osvetlenie v niektorých lokalitách napr. Na stráni a modernizovať 

Kanceláriu prvého kontaktu MČ Košice - Sever. 
Poďakoval poslancom za pozornosť aj zato, že prichádzajú s námetmi, myšlienkami, nápadmi,  

počúvajú obyvateľov vo svojom okolí, komunikujú s mestskou časťou s cieľom posúvať ju dopredu. 

 
Spýtal sa poslancov, či majú nejaké otázky k správe o jeho činnosti alebo k prezentácii a otvoril 

diskusiu k tomuto bodu.  
 

Do diskusie sa prihlásila p. Kokošková, pýtala sa, či bude  podzemné kontajnerovisko pri Kembridži, je 
tam stále neporiadok. 

Starosta odpovedal, že táto lokalita nevyhovuje, prešli si všetky miesta so zástupcami KOSIT-u, sú tam 

nejaké technické požiadavky, nie je možné zabezpečiť odvoz bez zablokovania dopravy. Čo sa týka 
umiestňovania tzv. klietok, teraz s jednou finišujú na Študentskej ul., ide o nový koncept, pošle fotky. 
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P. Sadovská sa vrátila k téme ihriská, súčasným trendom vo svete sú ihriská pre dospelých, kde sú  

rôzne prvky pre nich aj hracie prvky, bolo by o tom potrebné v budúcom roku rozmýšľať, lebo na 
Severe je veľa dospelých. 

Reagoval starosta - minulý týždeň mal na Magistráte mesta Košice stretnutie s námestníčkou 
primátora a vedúcou odboru školstva, riešili plochu pri Gymnáziu Park mládeže vo vzťahu k dospelým,    

tento vnútroblokový priestor si vie na ten účel predstaviť.  

Poslankyňa Takáčová položila otázku, či je v pláne podzemných kontajnerovísk aj ul. Lomnická.  
Odpovedal starosta, že Lomnická bola v pláne, ale boli sa tam pozrieť, nie je ich možné tam 

umiestniť, ale sú 3 iné návrhy na Podhradovej.    
 

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 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5: za – 13,  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 XI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 
25.09.2020.   

Starosta 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 

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

 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 6:  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

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

      október až mesiac december 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 prihlásil p. Beňo a spýtal sa p. kontrolóra, že ak zistí  

nezrovnalosti, či ich navrhuje odstrániť. 
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Odpovedal kontrolór MČ – platný zákon o finančnej kontrole a audite určuje postupy - ak zistí pri 

kontrole nedostatky, navrhuje opatrenia a odporúča, čo by bolo potrebné v danej veci urobiť, 
opatrenia prijíma úrad a sú dané termíny, dokedy má úrad predložiť písomný zoznam opatrení, ak s 

ich rozsahom kontrolór nie je spokojný, má právo namietať a dožadovať sa, aby sa reagovalo ešte na 
iné nejaké  kontrolné zistenia. 
 

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 kontroly 

za mesiac október až mesiac december 2020. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7.  Ročná správa kontrolóra MČ Košice – Sever o činnosti kontrolóra za rok 2020 
 

Starosta na úvod povedal, že poslanci materiál obdržali a otvoril diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslanec Rogovský prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie 

Ročnú správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra  MČ Košice – Sever na 1. polrok 2021 

 

Starosta na úvod povedal, že poslanci materiál obdržali a otvoril diskusiu. 
Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 a) s c h v a ľ u j e 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie 1. 

polroka 2021 
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b) p o v e r u j e 

  

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa 

schváleného Plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2021.  

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 13 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 9:  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

9.  Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever   
 

Tento bod uviedol starosta, ktorý konštatoval, že dňom 30.04.2021 končí 6-ročné funkčné obdobie 
súčasného kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever. Miestne zastupiteľstvo má určiť rozsah 

pracovného úväzku, určiť, či sa voľba kontrolóra uskutoční verejným alebo tajným hlasovaním a určiť 

predsedu a členov komisie pre overenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 
kandidátov na funkciu kontrolóra MČ Košice – Sever. 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje starosta voľbu kontrolóra Miestneho úradu Mestskej časti Košice - 

Sever. 

Podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási miestne 
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania 

voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho kontrolóra. 
Kandidát na funkciu kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom 

konania voľby na miestnom úrade.  

Podľa § 18a ods. 3 posledná veta ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

a náležitosti prihlášky ustanoví miestne zastupiteľstvo uznesením. 

Na základe uvedených skutočností sa navrhujú tieto termíny:  

- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra miestnym zastupiteľstvom sa uskutoční 14.12.2020,  

- termín odovzdania prihlášky je do 25.02.2021 vrátane, 

- voľba sa uskutoční na plánovanom zasadnutí miestneho zastupiteľstva – 12.03.2021. 

Starosta odovzdal slovo svojmu zástupcovi p. Filipkovi, ktorý k predloženému materiálu doplnil, že 

zastupiteľstvo okrem iného vyhlásením voľby a termínov musí určiť úväzok na celé funkčné obdobie, 
aby počas tých 6 rokov nedošlo k zmene úväzku, je to na ochranu kontrolórov. 

Poslanec Kuczik navrhol úväzok 20 % pracovného úväzku - 1 pracovný deň v týždni, súčasná výška 
úväzku kontrolóra je 26,66 %. 
 

P. Filipko navrhol voľbu kontrolóra tajným hlasovaním, takto sa postupuje štandardne, je to 
personálna otázka.  
 

P. Puškár je toho názoru, že členmi komisie by mohli byť členovia miestnej rady. 
P. Filipko navrhol 3 členov komisie pre overenie splnenia náležitostí doručených prihlášok: za predsedu 

JUDr. Andreju Takáčovú, za členov Moniku Kokoškovú a Mgr. Máriu Sadovskú. 

P. Šefčíková, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností vysvetlila, čo bude úlohou komisie. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 
Poslanec Filipko ozrejmil, že budú 4 hlasovania, 3 hlasovania o doplňujúcich návrhoch a 1 o celom   

návrhu uznesenia. 
 

Poslanec Filipko prečítal 1. doplňujúci návrh.  
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

doplnenie predloženého materiálu v časti D. písm. a) výkon funkcie kontrolóra Mestskej 

časti Košice – Sever v rozsahu 20 % pracovného úväzku, 

 
Starosta dal o doplňujúcom návrhu hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   doplňujúci návrh bol prijatý. 

 
Poslanec Filipko prečítal 2. doplňujúci návrh.  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

doplnenie predloženého materiálu v časti D. písm. h) voľba kontrolóra Mestskej časti 

Košice – Sever sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov na zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Starosta dal o doplňujúcom návrhu hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   doplňujúci návrh bol prijatý. 
 

Poslanec Filipko prečítal 3. doplňujúci návrh.  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

doplnenie predloženého materiálu v časti E. menuje  

komisiu pre overenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever v zložení: 

predseda: JUDr. Andreja Takáčová  

členovia: Monika Kokošková, Mgr. Mária Sadovská. 
 

Starosta dal o doplňujúcom návrhu hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   doplňujúci návrh bol prijatý. 
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k bodu č. 9. podľa predloženého návrhu v zmysle 3 

schválených doplňujúcich návrhov.  
 

Návrh uznesenia: 

A. berie na vedomie 

ukončenie 6 - ročného funkčného obdobia kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever dňom 

30.04.2021 

B. vyhlasuje 

v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - 

Sever na deň 12. marca 2021 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - 

Sever 

C. konštatuje, 
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že kandidát musí spĺňať: 

a) kvalifikačný predpoklad podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

b) požiadavky podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

bezúhonnosť. 

D. určuje 

rozsah výkonu funkcie, náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra a spôsob 

vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever takto: 

a) výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever v rozsahu 20 % pracovného 

úväzku, 

b) náležitosti písomnej prihlášky: 

- osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov  a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení   neskorších  predpisov   

na základe § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, kontaktné údaje (telefón, 

prípadne e-mail), 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, 

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie kópie 

dokladov preukazujúcich doplňujúce vzdelanie a spôsobilosti, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účel 

vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever; 

c) termín doručenia prihlášky: do 25.02.2021 do 16:00; 

d) miesto a spôsob doručenia prihlášky: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi 

doručiť osobne alebo poštou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice - 

Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, v zalepenej obálke s označením: „Voľba 

kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever – NEOTVÁRAŤ“ ; 

e) posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov miestneho 

zastupiteľstva, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov, 

f) ako kandidáti na voľbu kontrolóra budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné 

predpoklady a prihlášku s požadovanými náležitosťami doručia včas; týmto kandidátom 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever zašle poštou pozvánku na voľbu kontrolóra, 

g) predstavenie kandidátov sa uskutoční priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva 

v abecednom poradí, pričom každý kandidát má právo vystúpiť v časovom rozsahu do 5 

minút,  

h) voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

E. menuje 

komisiu pre overenie splnenia  náležitostí  doručených  prihlášok  jednotlivých  kandidátov  

na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever v zložení: 

predseda: JUDr. Andreja Takáčová  

členovia: Monika Kokošková, Mgr. Mária Sadovská  

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2959742&f=3
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F. žiada 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever zabezpečiť vyhlásenie dňa konania voľby 

kontrolóra na  úradnej  tabuli  a  spôsobom  v mieste  obvyklým - zverejnením na webovej 

stránke Mestskej časti Košice – Sever. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 13 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 13: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 

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

       (5. rozpočtové opatrenie) 
 

Starosta konštatoval, že poslanci materiál obdržali a otvoril diskusiu.  
Za komisiu finančnú sa k 5. rozpočtovému opatreniu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, ktorý 

potvrdil, že komisia prerokovala 5. rozpočtové opatrenie, neboli k nemu zásadné pripomienky, väčšina 
tých úprav buď na strane príjmov alebo výdajov vyplýva z pandemickej situácie k nej prijatých 

opatrení a ich dopadov na rozpočet mestskej časti. Komisia finančná informáciu o tomto rozpočtovom 

opatrení zobrala na vedomie a odporúča tento návrh schváliť. 
 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

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 

(5. rozpočtové opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                              + 36 103 €           

 

Bežné výdavky      + 36 103 € 

Program 1: Služby občanom                                                                                       + 21 030 € 

Program 2: Odpadové hospodárstvo                                                                              - 2 450 € 

Program 3: Komunikácie                                                                                               - 4 244 € 

Program 4: Kultúra a šport                                                                                           - 12 785 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                      - 2 294 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                         + 47 750 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                       - 10 904 € 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy                                                                                                       - 14 475 €           

 

Kapitálové výdavky       - 94 375 € 
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Program 3: Komunikácie                                                                                              - 30 000 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                    - 21 000 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                          - 15 500 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                       - 27 875 € 

 

Finančné operácie 

 

Príjmy   - 79 900 € 

Prevod z rezervného fondu                                                                                           - 79 900 € 

 

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

na rok 2020 (5. rozpočtové opatrenie). 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 

  
11.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 - 2023 

 
Starosta konštatoval, že poslanci materiál obdržali a požiadal kontrolóra mestskej časti o krátke 
zhrnutie stanoviska k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever.  

Kontrolór MČ sa vyjadril, že vo svojom stanovisku posudzuje predovšetkým splnenie náležitostí, ktoré 

určuje zákon, ako má byť rozpočet spracovaný, ako má byť zverejnený, niektoré veci, čo sa týka 
programov, na základe toho dáva odborné stanovisko, či odporúča alebo neodporúča programový 

rozpočet schváliť.  
Prišiel k záveru, že návrh viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2021 – 2023 a  návrh rozpočtu 

mestskej časti na rok 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bol 

verejne sprístupnený na webovej adrese mestskej časti v zákonom stanovenej lehote.  
Východiská rozpočtu príjmov a výdavkov nie sú v dôsledku pandémie a neschváleného rozpočtu mesta 

Košice založené na reálnych skutočnostiach alebo prognózach. Rozpočtované výdavky nekryjú všetky 

samosprávne funkcie mestskej časti. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované vôbec.  

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností neodporúča schváliť Programový rozpočet Mestskej časti 
Košice – Sever na rok 2021 a zobrať na vedomie Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever 

na roky 2021 – 2023. 

Starosta otvoril diskusiu. 
Poslanec Kuczik – predseda komisie finančnej sa vyjadril, že komisia finančná sa týmto materiálom 

zaoberala, konštatovala, že vo východiskách tohto rozpočtu je veľa neznámych, napriek tomu zaujala 
stanovisko, že tento návrh odporúča schváliť. Argumentácia bola taká, že lepšie je začať s niečím, 

potom v budúcom roku pristúpia k jeho zmenám.  

 
Poslanec Filipko z dôvodu, aké stanovisko kontrolóra MČ odznelo, predložil pozmeňovací návrh. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

a) berie na vedomie 

stanovisko kontrolóra MČ k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever 

 
b) berie na vedomie 

návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023. 
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P. Filipko vysvetlil k bodu b) - diskutovali, že mestská časť akútne nemusí schváliť nový programový 

rozpočet, nemajú také aktivity, môžu vyčkať na rozhodnutie mesta - schválenie podielových daní 
prípadne účelových transferov, mesto bude rokovať o rozpočte 25. januára 2021. 

 
Doplnil ho starosta - miestny úrad a mestská časť svoju úlohu splnili, spracovali rozpočet, ale dnes 

nevedia povedať základné východiská, aký bude príjem, ako sa situácia bude vyvíjať. Je za návrh p. 

Filipka a stotožňuje sa aj so stanoviskom kontrolóra MČ. 
 

P. Kuczik súhlasil, že bude spolupredkladateľom návrhu, ktorý predložil p. Filipko. 
 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a)  berie na vedomie 

stanovisko kontrolóra MČ k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever 

 

b)  berie na vedomie 

návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý, o pôvodnom návrhu sa nehlasuje. 
 

 
12.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta poslancom vysvetlil, že tento bod bol zaradený do programu XII. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na základe prijatých opatrení po upozornení prokurátora 
Okresnej prokuratúry Košice I doručeného mestskej časti dňa 18.09.2020 v súvislosti s vykonaním 

previerky zákonnosti v postupe mestskej časti pri prevode nehnuteľného majetku a jeho prenechaní 

do nájmu podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
V upozornení prokurátora č. Pd 85/20/8802-2 zo dňa 17.09.2020 prokurátor navrhol upraviť Zásady 

hospodárenia s majetkom mestskej časti takým spôsobom, aby boli v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 
1 zákona o majetku obcí.  

Mestská časť v zmysle upozornenia a za účelom odstránenia porušení ustanovení zákona o majetku 
obcí prijala 3 opatrenia. Jedným z nich bolo opatrenie, že Zásady hospodárenia s majetkom Mestskej 

časti Košice – Sever budú upravené tak, aby boli v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 zákona 

o majetku obcí a budú predložené na schválenie na najbližšom rokovaní Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sever. 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Kontrolór MČ - okresná prokuratúra potvrdila jeho zistenia pri kontrolách, ktoré vykonal v mestskej 

časti, viackrát upozorňoval, že zásady sú nefunkčné a sú v rozpore so zákonom. Doteraz platné zásady 
hospodárenia boli schválené Uznesením č. 140/2009 na 27. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever dňa 30.09.2009. Odvtedy legislatíva v oblasti zákona o majetku obcí prešla výraznými 
zmenami, ktoré neboli zapracované v zásadách. Víta, že zásady hospodárenia sú spracované a sú 

predložené miestnemu zastupiteľstvu na schválenie, budú slúžiť nato, aby nedošlo k porušeniam 

pri nakladaní s majetkom mestskej časti a s majetkom, ktorý mestskej časti zverilo mesto. 
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P. Kuczik – zásady hospodárenia tiež boli predmetom rokovania komisie finančnej, neboli k nim 
zásadné pripomienky, komisia tento návrh odporúča schváliť. 

Poslanec Beňo sa obrátil na kontrolóra MČ s otázkou, či sú zásady obsahovo v poriadku. 
Kontrolór MČ odpovedal, že zodpovedajú tomu, čo ukladá zákon a upravujú na naše podmienky 

nakladanie a hospodárenie s majetkom MČ, odporúča ich schváliť. 

 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sever. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

13.  Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky evidovanej proti Stratosféra s.r.o. 

       (predtým LÍNIA s.r.o. Košice) 
 

Bod uviedol starosta. 
Mestská časť Košice – Sever navrhuje v zmysle ust. čl. 10 ods. 12 Zásad hospodárenia s majetkom 

Mestskej časti Košice – Sever a s majetkom zvereným do správy  Mestskej časti Košice – Sever 
odpísať nasledovnú pohľadávku: 

Pohľadávka voči povinnému Stratosféra s.r.o. (predtým LÍNIA s.r.o. Košice), Vihorlatská 54, 040 01 

Košice, IČO: 36 181 960 v sume 2 750,79 eur.  
Okresný súd Košice I rozhodol o záväzku povinného platobným rozkazom č. k. 31Rob/129/2012-24. 

Predmetom sporu bolo nedodržanie podmienok stanovených Zmluvou o prenájme č. 8/2000 zo dňa 
1.3.2000. Platobný rozkaz v prospech Mestskej časti Košice - Sever vymáhal exekútor JUDr. Rudolf 

Krutý sp. zn. EX 88940/19. Dôvodom pre odpísanie pohľadávky je doručenie oznámenia exekútora o 

ukončení starej exekúcie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z. z dôvodu uplynutia 
rozhodnej doby 5 rokov.  

Podľa výpisu z obchodného registra bola spoločnosť zrušená od 21.10.2017 rozhodnutím súdu 
o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie a dňa 29.11.2017 vymazaná z obchodného registra.  

K pohľadávke je v účtovníctve vytvorená opravná položka v sume 2750,79 eur, čo znamená, že odpis 
pohľadávky nebude mať vplyv na hospodársky výsledok. 

Ďalšie vymáhanie vyššie uvedenej pohľadávky by nebolo úspešné a nebolo by efektívne.  

 
Starosta otvoril diskusiu. 

Kontrolór povedal, že sa jedná o majetok MČ, ktorý je navrhovaný vo forme na odpis, nie je proti, aby 
tá by pohľadávka bola odpísaná, ak je taký stav, aký vyslovil exekútor. Okrem toho, že prišli o 

pohľadávku, ktorá je nevymožiteľná a odpíšu ju, vznikli trovy konania.  

Starosta to upresnil, že je to 35,- EUR a DPH, spolu 42,- EUR.  
Kontrolór pokračoval, že nájomná zmluva bola uzavretá v roku 2000, v prvom období si nájomca plnil 

svoje záväzky, problém nastal v roku 2010, to je dlhé obdobie, vždy vyznáva v kontrole výchovný 
princíp, nie sankčný, aby sa tým zaoberali a do budúcnosti sa prijal záver a chyby sa neopakovali.  

 

Poslanec Kuczik – komisia finančná sa týmto materiálom tiež zaoberala, momentálne je podstatné, čo 
sa dá urobiť s touto pohľadávkou, možnosti starostlivosti sa vyčerpali, úrad predložil návrh na odpis, 

to je podstatné, čo sa s tým dá urobiť. Komisia finančná navrhuje schváliť odpis pohľadávky.  
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Doplnil starosta - každý rok sa uzatvára rok, dostávajú inventarizáciu pohľadávok, keď vidia vážnejší 

problém, tak sa snažia ho odstrániť. Vďaka p. kontrolórovi, ale aj vlastným šetrením prídu na staršie 
veci, aj v oblasti sociálnych služieb riešili veci staršieho charakteru. 

Poslanec Filipko vysvetlil, že kontrolór sa tejto oblasti venuje možno raz za 6 rokov, skontroluje 
aktuálny stav a skontroluje, či má mestská časť dostatočne vypracované vnútorné predpisy – 

mechanizmy ako má postupovať kompetentný zamestnanec, ak zistí nejaký problém. Ak je ten 

mechanizmus dobre nastavený, úrad to musí zvládať štandardným postupom. Dôležité je, aby sa 
vytvoril postupový mechanizmus, môžu pochybiť aj zamestnanci, ktorí včas nehlásili, že je tu ten 

problém, ďalší to nepredniesol nadriadeným a ten problém sa už len nabaľuje.  
Poslanec Novák – platobný rozkaz je z roku 2012, z toho vyplýva, že pohľadávka musela byť staršieho 

dáta. Mestská časť si splnila svoje povinnosti, zabezpečila exekučný titul – platobný rozkaz, podala 
návrh na vykonanie exekúcie, je bežná prax, že exekútor nemôže nič vymôcť, v každej sfére dlžník 

zvykne hľadať spôsoby ako uniknúť plateniu.  

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslanec Rogovský prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

odpis pohľadávky voči Stratosféra s.r.o. (predtým LÍNIA s.r.o. Košice) v sume 2750,79 eur. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

13.1.  Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu nehnuteľností vo vlastníctve 
           Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta poslancov informoval, že Mestská časť Košice – Sever vlastní objekt bývalých Detských jaslí 

na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach, ktorý v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 471 nadobudla do vlastníctva od mesta Košice na základe kúpnej zmluvy č. 2016001916 
za celkovú kúpnu cenu 30 084,23 €, z tejto kúpnej ceny pozemky predstavujú sumu 19 203,42 € 

a budova predstavuje sumu 10 880,81 €. Mestská časť zároveň eviduje investície do objektu 
detských jaslí v celkovej výške 3 666,68 €, čo predstavuje technické zhodnotenie objektu. Bol tam 

nájomca, ale 30.4.2019 tento objekt mestskej časti vrátil. 

Budova sa v súčasnej dobe nevyužíva a je vhodná na účel vytvorenia zariadenia pre seniorov. 
K 31.12.2019 je počet obyvateľov mestskej časti 20 151, z toho nad 65 rokov je 4 356. Mesto Košice 

v rámci hľadania možností pre rozširovanie kapacít pobytových sociálnych služieb pre seniorov, 
prejavilo záujem vybudovať zariadenie pre seniorov v tomto objekte. Navrhuje preto, aby mesto 

Košice predmetný objekt odkúpilo do svojho vlastníctva spôsobom podľa zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. Predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebieha vo dvoch fázach, prvá fáza je 

schváliť zámer a druhá fáza je odsúhlasiť samotný predaj.  

Tento zámer je podporený aj skutočnosťou, že v rámci zrealizovaného prieskumu medzi obyvateľmi 
mestskej časti, kde si mohli vybrať zo 4 možností využitia objektu (hlasovania sa zúčastnilo 510 

obyvateľov, pričom priamo zo sídliska Podhradová 378), je záujem o vytvorenie zariadenia pre 

seniorov v nevyužívanom objekte, čo potvrdilo 45 % respondentov.  

Starosta otvoril diskusiu. Rozprúdila sa bohatá diskusia, do ktorej sa zapojili kontrolór MČ a poslanci: 

p. Puškár, Baraník, Tomášová, Filipko, Beňo, Sadovská. 

 
Starosta - schválením zámeru vyšlú signál mestu, aby s tým mesto Košice počítalo a nastavilo finančné 

prostriedky už v roku 2021, aby sa pripravil projekt a začala sa obstarávacia, prípadne realizačná fáza 
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na rekonštrukciu tohto objektu na zariadenie poskytujúce sociálne služby pre seniorov. Je to objekt, 

ktorý vlastnia, neradi sa ho vzdávajú, ale nemajú finančné prostriedky na jeho rozvíjanie.   
To, že dnes odsúhlasia zámer neznamená, že ten objekt predali. Zašlú mestu prijaté uznesenie a budú 

pokračovať ďalšie rokovania. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

zámer a spôsob prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Sever - stavby so 

súpisným číslom 866 Detské jasle na parcele č. 7265 a pozemkov registra C KN č. 7264 

ostatné plochy s výmerou 2829 m2 a č. 7265 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 523 m2, 

vrátane oplotenia a vonkajších úprav v k. ú. Severné Mesto, ktoré sa nachádzajú na 

Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach, pre mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 

Košice, IČO: 00 691 135, za kúpnu cenu vo výške 33 750,91 €,  formou predaja z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby 

pre seniorov. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Kokošková, Novák),   
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
14.  Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie finančného príspevku  

       na stravovanie dôchodcov 

 
Starosta informoval, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 20.10.2020 na XIX. zasadnutí prijalo                    

Uznesenie č. 514 o posune hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov, boli tam 2 obdobia – od 1.11.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021. Mestská 
časť sa chce dorovnať na úroveň mesta, od 1.1.2021 by zvýšili hranicu na poskytovanie príspevku pre 

dôchodcov s výškou príjmu do 475,- EUR, mestská časť by poskytovala príspevok vo výške 0,20 EUR 
tak ako doteraz.  

Starosta otvoril diskusiu. 

Poslanec Puškár, predseda komisie sociálnej informoval, že komisia sociálna na svojom zasadnutí 
prerokovala tento návrh  a odporúča ho schváliť.  

 
Poslanec Rogovský prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) ruší Uznesenie č. 65 / 2019 schválené na VI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever zo dňa 23.09.2019 

b) schvaľuje s účinnosťou od 01.01.2021 príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 

0,20 € na jeden obed pre: 
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- dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 

475,00 € mesačne, 

- dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 475,00 € mesačne, 

- dôchodcov žijúcich v jednej spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky 

dôchodkov vrátane výšky ostatných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne 

priemernú sumu 475,00 € mesačne na jedného dôchodcu. 

                                                                                      
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 19: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
15.  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 18 prísediacich. 

Mgr. Mária Sadovská listom zo dňa 5.10.2020 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 XII. 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever. Navrhovanou kandidátkou na voľbu 
prísediacej Okresného súdu Košice I je: Mgr. Mária Sadovská.  

Predseda Okresného súdu Košice I, listom zo dňa 27.10.2020 odporučil, aby Mgr. Mária Sadovská bola 
zvolená za prísediacu Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2018 - 2021. 

 
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  

 

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 

Mgr. Máriu Sadovskú,  bytom Tolstého 1, Košice za prísediacu Okresného súdu Košice I na 

volebné obdobie r. 2018 – 2021.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 20: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kokošková),   
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

16.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever             

     

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

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

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, 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 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 21:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kokošková),  
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 

17.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 

       zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2021 
 
Starosta na úvod povedal, že zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever sú navrhnuté 

tak, aby sa uskutočnili za zasadnutiami Mestského zastupiteľstva v Košiciach.  
Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever sú navrhnuté tak, aby sa uskutočnili v deň zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever. Miestna rada sa dohodla, že jej zasadnutia sa budú 

konať vždy jednu hodinu pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva. 

 
Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 1. polrok 2021: 

 
12.03.2021 (piatok) o 15.00 hod. 

07.06.2021 (pondelok) o 15.00 hod. 

 
Dohodli sa, že na zasadnutí dňa 12.03.2021 sa uskutoční voľba kontrolóra. Okolnosti budú vplývať 

nato, že v 1. polroku možno bude neplánované zastupiteľstvo, ak to bude potrebné či už z finančných 
alebo iných dôvodov. 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu.  

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

  

berie na vedomie  

                                                                                              

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever na 1. polrok 2021.                       
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 22:  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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18.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
19.  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 22.09.2020 bol vydaný Dodatok č. 12 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti 

Košice - Sever, s účinnosťou od 01.10.2020. 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 sociálnych vecí – Opatrovateľská služba došlo k zvýšeniu o 1,5 úväzkov pri 

pracovnom mieste Odborný referent OS, administratívny zamestnanec. Zároveň došlo k zvýšeniu o 0,5 
úväzku pri pracovnom mieste Vodič a k zvýšeniu o 1,5 úväzkov pri pracovnom mieste 

Opatrovateľ/opatrovateľka.  

Dôvodom je zvýšený záujem obyvateľov mestskej časti aj ostatných mestských častí o poskytovanie 
terénnej opatrovateľskej služby aj obrovský nárast rozvozu obedov. Medzi seniorov rozviezli aj obedy 

zadarmo od sponzora v počte asi 1500, teraz rozvážajú pre slobodné mamičky na Sládkovičovu 3. 
 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásila poslankyňa Sadovská a spýtala sa, ako dopadla 

anketa parkovanie.  
Odpovedal starosta – bolo asi 500 respondentov, čo sa mu zdá málo, anketa bola vyhodnotená, je to 

tak na polovicu, polovica je za rezidenčné parkovanie, druhá polovica nie. Úrad pošle poslancom 
závery. Myslí si, že sa rezidenčnému parkovaniu nevyhnú, budú ho musieť zaviesť, lebo sú obrovské 

tlaky na parkovacie miesta hlavne v tých hraničných lokalitách. 
 

Poslankyňa Takáčová informovala o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever, ktorá zasadala dňa 3.12.2020. Komisia na začiatku 
zasadnutia prevzala od povereného zamestnanca Miestneho úradu MČ Košice – Sever neotvorené 

obálky v počte 16 ks adresovaných komisii od verejných funkcionárov MČ Košice – Sever. Pred 
otvorením prevzatých obálok komisia preverila a skonštatovala, že boli podané v termíne. Komisia 

následne obálky otvorila a oznámenia verejných funkcionárov skontrolovala. Po preverení všetkých 

oznámení komisia skonštatovala, že všetky obsahujú predpísané náležitosti podľa ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. a ďalšie vysvetlenia od verejných funkcionárov žiadať nebude.  

Prečítala návrh uznesenia. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy uznesení k bodu Rôzne. 
Poslanec Filipko prečítal návrh 1. uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

                                                                                                 

informáciu z 9. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.                       

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 23:  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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Poslanec Filipko prečítal návrh 2. 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 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 24:  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 

20.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým poslancom poďakoval za 2–ročnú 
činnosť a úsilie, pevne verí, že v druhej časti volebného obdobia sa im podarí urobiť ešte viac vecí. 

Poprial všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky, príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich 

blízkych, požehnané sviatky a všetko dobré v novom roku, aby bol lepší ako tento. 
 

 
Košice, 14.12.2020 

 
 

Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 

 
Ing. Viliam Beňo      „podpísané“ 

poslanec 
                                                                              ................................................... 

 

 
Ing. Mária Tomášová      „podpísané“ 

poslankyňa 
                                                                              ...................................................                                                                                                        

  
 

 

Ing. Peter Luczy      „podpísané“ 
prednosta MÚ 

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

 

 
Ing. František Ténai, MBA     „podpísané“  

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


