
 

Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  Miestneho  zastupiteľstva 

Mestskej  časti  Košice – Sever 

 

I. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení XII. zasadnutia MZ MČ Košice – 

Sever zo dňa 14.12.2020  

 

 
Číslo 

uznesenia 
Uznesenie 

Stav plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesenia 

112/2020 

MiZ odporúča zachovanie plochy pre voľný pohyb 

psov v lokalite Park duklianskych obetí a navrhuje 

prvky pre výcvik psov preložiť do lokality dostatočne 

vzdialenej od obytnej zóny 

ostáva v platnosti 

130/2020 

MiZ  

a) schvaľuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 

2021 

b) poveruje kontrolóra MČ Košice – Sever 

vykonávaním kontrolnej činnosti podľa 

schváleného Plánu kontrolnej činnosti na 1. 

polrok 2021 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

131/2020 

MiZ  

A. berie na vedomie ukončenie 6-ročného 

funkčného obdobia kontrolóra MČ Košice – 

Sever dňom 30.04.2021 

B. vyhlasuje voľbu kontrolóra MČ Košice – 

Sever na deň 12. marca 2021 na zasadnutí 

MiZ MČ Košice – Sever 

C. konštatuje, že kandidát musí spĺňať: a) b) 

D. určuje rozsah výkonu funkcie, náležitosti 

prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra 

a spôsob vykonania voľby kontrolóra MČ 

Košice – Sever takto : a) – h) 

E. menuje komisiu pre overenie splnenia 

náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 

kandidátov na funkciu kontrolóra MČ 

F. žiada MÚ MČ Košice – Sever zabezpečiť 

vyhlásenie dňa konania voľby kontrolóra na 

úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým 

– zverejnením na webovej stránke MČ  

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  

132/2020 
MiZ schvaľuje zmenu Programového rozpočtu MČ 

Košice – Sever na rok 2020 (5. rozpočtové opatrenie) 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  

134/2020 
MiZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s 

majetkom MČ Košice - Sever  

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

135/2020 
MiZ schvaľuje odpis pohľadávky voči Stratosféra s.r.o. 

(predtým LÍNIA s.r.o. Košice) v sume 2750,79 eur  

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

136/2020 

MiZ schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľnosti 

vo vlastníctve MČ Košice – Sever – stavby so súpisným 

číslom 866 Detské jasle na parcele č. 7265 a pozemkov 

registra C KN č. 7264 a č. 7265 vrátane oplotenia 

a vonkajších úprav v k. ú. Severné Mesto na 

Gerlachovskej 10 v Košiciach pre mesto Košice, za 

kúpnu cenu vo výške 33 750, 91 € formou predaja 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 

vytvorenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby 

pre seniorov 

ostáva v platnosti 



137/2020 

MiZ  

a) ruší Uznesenie č. 65/2019 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: ......................... 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

138/2020 

MiZ volí Mgr. Máriu Sadovskú, bytom Tolstého 1, 

Košice za prísediacu Okresného súdu Košice I na 

volebné obdobie r. 2018 - 2021 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Košiciach dňa 01.03.2021 

Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová, referentka Oddelenia právneho a organizačných činností MÚ  

MČ Košice – Sever 

 


