Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 12.03.2021

Prílohy:

Pozvánka na XIII. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever
Listina prítomných z 12.03.2021
Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 01.12.2020 do 28.02.2021
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace
január až marec 2021
Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v rozsahu splnomocnenia MZ MČ
Košice – Sever (6. 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
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

piatok, 12.03.2021, 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 XIII. 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, mandátovej a volebnej
komisie
Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Pavla Holečka a Martina Rogovského.
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Ivetu Pankovičovú.
Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Vladimíra Puškára a Bartolomeja
Szabóa.
Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Milana Baraníka a Máriu Tomášovú.
Starosta uviedol, že v bode programu č. 4 Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever bude
pracovať volebná komisia. Navrhol do nej poslankyne, ktoré boli menované do komisie pre overenie
splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti:
Andreju Takáčovú, Moniku Kokoškovú a Máriu Sadovskú. Iný návrh podaný nebol.
Starosta dal hlasovať najprv 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:
a Bartolomej Szabó.

Jozef

Filipko,

Vladimír

Puškár

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.

Zápisnica z XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 12.03.2021
Overili:

strana

2

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo:
mandátovú komisiu v zložení: Milan Baraník a Mária Tomášová.

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

Hlasovanie č. 3:

za - 12, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo:
volebnú komisiu v zložení: predseda - Andreja Takáčová
členovia - Monika Kokošková a Mária Sadovská.

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej, mandátovej a volebnej komisie boli poslancami
schválení.
3. Schválenie programu rokovania
Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú vypustiť alebo
presunúť nejaký bod.
Na základe návrhu, ktorý spracovala komisia kultúry, poslankyňa Sadovská navrhla doplniť bod:
Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice – Sever za rok 2020 a označiť ho ako bod 9.1.
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 12 poslancov. Pri hlasovaní nebol
prítomný poslanec Bartolomej Szabó.

Hlasovanie č. 4:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
pôvodný program rokovania bol schválený.

Potom dal starosta hlasovať o doplnení bodu: Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice Sever za rok 2020 a jeho označení ako bod 9.1. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 poslancov. Pri
hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.

Hlasovanie č. 5:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
doplnenie bodu 9.1. bolo schválené.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XIII.
zasadnutia MZ MČ Košice – Sever v tomto znení:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej, mandátovej a volebnej
komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever
5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever
6. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
7. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace január
až marec 2021
8. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever na rok
2020 (6. rozpočtové opatrenie)
9. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021- 2023
9.1.Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice – Sever za rok 2020
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10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
11. Interpelácie a dopyty poslancov
12. Rôzne
13. Záver
4. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever
Tento bod uviedol starosta, ktorý pripomenul, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Sever na svojom zasadnutí dňa 14.12.2020 prijalo Uznesenie č. 131/2020, ktorým vyhlásilo v súlade
s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu kontrolóra na deň 12.3.2021. V uznesení určilo rozsah výkonu funkcie, náležitosti písomnej
prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra a spôsob vykonania voľby kontrolóra mestskej časti. Vyhlásenie voľby
bolo vykonané predpísaným spôsobom a dňa 22.12.2020 bol tento oznam zverejnený na úradnej
tabuli mestskej časti a zároveň aj na jej webovom sídle. Lehota pre doručenie prihlášok kandidátov
bola do 25.2.2021. Funkčné obdobie kontrolóra je 6 rokov, zvolený kontrolór nastúpi do funkcie od
01.05.2021. V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 131/2020 sa voľba kontrolóra
Mestskej časti Košice – Sever uskutoční tajným hlasovaním poslancov na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.
Starosta požiadal poslankyňu Takáčovú ako predsedníčku komisie pre overenie splnenia náležitostí
doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti, aby poslancov
oboznámila s výsledkami posúdenia doručených prihlášok.
Poslankyňa Takáčová informovala, že komisia zasadala dňa 26.2.2021 o 10.00 hod. Prihlášku na
funkciu kontrolóra mestskej časti doručili v stanovenom termíne traja kandidáti a po posúdení žiadostí
komisia skonštatovala, že všetci prihlásení kandidáti spĺňajú podmienky a predpoklady stanovené v Uznesení
č. 131/2020. Komisia predložila starostovi MČ zoznam kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti.
Starosta konštatoval, že poslanci obdržali profesijné životopisy jednotlivých kandidátov, potom ich
menovite predstavil. Kandidátmi na voľbu kontrolóra sú: Ing. Pavol Gallo, Ing. Pavol Hanušin a Mgr.
Patrícia Hrubá. V zmysle citovaného uznesenia sa kandidáti predstavia v abecednom poradí, pričom
každý kandidát má právo vystúpiť v časovom rozsahu do 5 minút a predstaviť svoju profesionálnu
prax. Po vystúpení kandidáta budú mať poslanci priestor na položenie otázok.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 13.
Kandidáti v abecednom poradí postupne prichádzali do rokovacej miestnosti, kde ich starosta
predstavil, privítal, potom sa predstavili samotní kandidáti a na záver odpovedali na otázky poslancov.
Po vystúpení všetkých troch kandidátov starosta informoval, že voľba kontrolóra Mestskej časti Košice
– Sever bude prebiehať vo volebnej miestnosti. Riadiť a usmerňovať ju bude volebná komisia. Potom
požiadal volebnú komisiu, aby sa odobrala do volebnej miestnosti.
Poslanec Puškár predložil procedurálny návrh, aby pred hlasovaním bola vyhlásená 5-minútová
prestávka. Starosta dal o procedurálnom návrhu hlasovať, kvórum 13 poslancov.

Hlasovanie č. 6:

za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0,
procedurálny návrh bol schválený.

Po uskutočnení tajného hlasovania za prítomnosti všetkých 3 kandidátov požiadal starosta
predsedkyňu volebnej komisie, aby vyhlásila výsledky tajného hlasovania.
Predsedkyňa volebnej komisie JUDr. Andreja Takáčová oboznámila s výsledkami hlasovania na
funkciu kontrolóra MČ Košice – Sever: volebná komisia konštatuje, že pre voľbu kontrolóra Mestskej
časti Košice – Sever bolo vydaných 13 hlasovacích lístkov, z uvedeného počtu bolo odovzdaných 13
hlasovacích lístkov, z toho platných bolo 13 hlasovacích lístkov. Počet odovzdaných platných hlasov
pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný:
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Ing. Pavol Gallo – 11 platných hlasov,
Ing. Pavol Hanušin – 1 platný hlas,
Mgr. Patrícia Hrubá – 1 platný hlas.
Na základe uvedených výsledkov volebná komisie konštatuje, že kandidát Ing. Pavol Gallo bol
právoplatne zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Sever za kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie r. 2021 - 2026.
Starosta zablahoželal Ing. Gallovi k zvoleniu do funkcie a poďakoval za účasť aj ďalším 2
kandidátom. Taktiež poďakoval za prácu volebnej komisii. Potom odovzdal slovo novozvolenému
kontrolórovi.
Ing. Gallo poďakoval poslancom zato, že ho zvolili za kontrolóra a súčasne ich požiadal o udelenie
súhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov do doby ukončenia funkcie hlavného kontrolóra mesta Košice.
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie sformuloval uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať ako
o druhom v poradí k tomuto bodu.
Starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Puškár prečítal návrh prvého uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
podľa § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov, § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
volí
do funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever Ing. Pavla Galla s nástupom do práce
od 1.5.2021 a pracovným úväzkom v rozsahu 20 %.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov.

Hlasovanie č. 7:

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

Poslanec Filipko prečítal návrh druhého uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s § 18 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
udeľuje súhlas
Ing. Pavlovi Gallovi zvolenému kontrolórovi mestskej časti k vykonávaniu inej zárobkovej
činnosti – výkon kontrolnej činnosti ako hlavný kontrolór mesta Košice.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov.

Hlasovanie č. 8:

za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.
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5. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 01.12.2020 do 28.02.2021
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 prihlásil p. Puškár, pýtal sa, či je potrebné v správe o činnosti starostu tak podrobne
rozpisovať jednotlivé stretnutia.
Reagoval starosta – jemu to tak vyhovuje, má prehľad kedy, kde a s kým sa stretol a vie sa k tomu
kedykoľvek vrátiť.
Poslankyňa Tomášová položila otázku, na základe akého uznesenia je mestská časť povinná mať
covidové centrum – odberové miesto na testovanie na svojom území, pán starosta a priestory sú
zaťažované touto činnosťou pre celé mesto.
Odpovedal starosta, že na základe Príkazu primátora č. 13 z 24. februára 2021 mesto v súčinnosti
s mestskými časťami zriadilo 3 veľkokapacitné odberové miesta – Magistrát mesta Košice, Amfiteáter
a Spoločensko-relaxačné centrum na ul. Milosrdenstva. Na druhej strane je Uznesenie vlády č. 123,
ktoré dalo za úlohu starostom mestských častí zabezpečiť testovanie obyvateľov. Priestory, kde je
odberové miesto v MČ Košice – Sever, sú v správe K 13 - Košické kultúrne centrá, s ktorou je
uzatvorená nájomná zmluva o prevádzke týchto priestorov. Uzatvárajú Dohody o vykonaní práce so
zdravotníkmi a Dohody o dobrovoľníckej činnosti s administratívnymi pracovníkmi. Všetky náklady
spojené s testovaním dávajú v rámci krízového riadenia na zúčtovanie na mesto Košice. Chceli ukončiť
túto činnosť odberového miesta 28.2.2021, zo strany mesta boli požiadaní, aby z dôvodu veľkého
záujmu poskytovali túto službu do 31.3.2021. Mesto dostalo na tieto 3 veľkokapacitné odberové
miesta súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj s prevádzkovým poriadkom. Fungujú
v štandardnom režime 7 dní v týždni od 9.00 hod. do 17.00 hod., minulý týždeň sa vykonalo
v Amfiteátri 7 412 testov. Týždenne stojí prevádzka 8 000 až 10 000 EUR a na tie peniaze musia
čakať. Listom požiadali mesto o vyplatenie zálohy 30 000 EUR za mesiac marec.
Poslanec Szabó sa spýtal, či mesto prepláca všetky náklady alebo fixný paušál.
Odpovedal starosta – mesto malo za skríningové testovanie dostať za každý test 5 EUR, peniaze sú už
na jeho účte, mesto na základe nákladov mestských častí preplatí tieto náklady s tým, že malo nejaké
náklady na ochranné prostriedky.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
berie na vedomie
Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov.

Hlasovanie č. 9:

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

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Lukáš Novák, kvórum sa znížilo na 12.
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6. 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 XII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa
14.12.2020.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Puškár 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 12 poslancov.

Hlasovanie č. 10:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

7. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac
január až mesiac marec 2021
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.
Kontrolór sa vyjadril, že je na poslednom zastupiteľstve, lebo 6-ročné funkčné obdobie mu končí dňom
30.04.2021 a poďakoval poslancom za spoluprácu počas dvoch rokov. Poďakoval aj pánovi starostovi,
s ktorým nemali žiadne vzájomné spory ani nezhody. Taktiež poďakoval prednostovi miestneho úradu
a cez neho tlmočí osobné poďakovanie aj zamestnancom, s niektorými spolupracoval celých 6 rokov.
Vždy našli zhodu a cestu ako nedostatky odstrániť, aby sa v budúcnosti neopakovali. Napríklad
vykonal školenie pre zamestnancov, kde im vysvetlil ako postupovať pri základnej finančnej kontrole.
Starosta poďakoval kontrolórovi za férový prístup, navzájom sa rešpektovali aj keď mali niekedy
rozdielne názory, posúvalo ich to dopredu. Ďakuje aj za vedenie zamestnancov, je dôležité, aby sa aj
zamestnanci vzdelávali, aby vykonávali svoju prácu kvalitne.
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Sadovská a predložila návrh uznesenia,
aby poslanci kontrolórovi mestskej časti schválili odmenu a aj takýmto spôsobom sa mu poďakovali za
vykonanú prácu. Prečítala návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať ako o druhom v poradí
k tomuto bodu a odovzdala ho návrhovej komisii.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Szabó prečítal návrh pripraveného 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 január až mesiac marec 2021.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov.
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Hlasovanie č. 11:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

Poslanec Puškár prečítal návrh druhého uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle § 18c ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
odmenu kontrolórovi mestskej časti Ing. Pavlovi Hanušinovi v rozsahu 30 % mesačného
platu za 3 mesiace (počas mesiacov január až marec 2021), ktorá je splatná s výplatou za
03/2021.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov.

Hlasovanie č. 12:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

8. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever na
rok 2020 (6. rozpočtové opatrenie)
Starosta informoval, že dňa 31.12.2020 vykonal 6. rozpočtové opatrenie, ktoré poslanci obdržali.
Otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Za komisiu finančnú sa k 6. rozpočtovému opatreniu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, ktorý
potvrdil, že komisia prerokovala 6. rozpočtové opatrenie. 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
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov.

Hlasovanie č. 13:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

9. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023
Základné informácie o návrhu programového rozpočtu uviedol starosta - návrh Programového
rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na verejnú diskusiu. Od verejnosti
(obyvateľov MČ Košice – Sever) neboli k nemu žiadne vyjadrenia. Dovolí si tvrdiť, že návrh rozpočtu
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na rok 2021 je dosť ambiciózny, ale je založený na reálnych číslach. Aj tretí volebný rok by chceli
rozvíjať aktivity a napĺňať do väčšej miery program, ktorý si dali. Sú otvorení požiadavkám, ktoré
vzídu, rozpočet je otvorený, aby vedeli robiť prípadné zmeny a v prípade požiadaviek promptne
zareagovať. Treba zbierať nápady, myšlienky a požiadavky obyvateľov aj poslancov a posúvať ich
ďalej. Z mesta Košice dostanú takú istú finančnú čiastku podielových daní v prepočte na jedného
obyvateľa, obdobná čiastka je poplatok za psa a objavila sa nová položka – daň za rozvoj, ktorá bola
zavedená pred 2 rokmi.
Starosta otvoril diskusiu.
Poslanec Kuczik sa vyjadril za komisiu finančnú - materiál bol v komisii prerokovaný, zásadné výhrady
k nemu neboli, komisia sa oboznámila aj s odborným stanoviskom kontrolóra MČ. Je toho názoru, že
z tých 3 návrhov rozpočtov v tomto volebnom období je tento najodvážnejší, chceli by dať čo najviac
peňazí na rozvoj, dúfa, že sa podarí v tej rozvojovej časti čo najviac vecí zrealizovať.
Poslanec Puškár položil 3 otázky:
- k podprogramu 5.3: verejná zeleň,
- k podprogramu 7.1: Podporná činnosť – správa obce, výkonné a zákonodarné orgány,
položka vzdelávanie poslancov v čiastke 2 000 EUR, načo to môžu využiť a či to už využili.
Za najdôležitejšiu považuje odpoveď na otázku, prečo je v kapitálových príjmoch v čiastke
33 751 EUR zahrnutý príjem za Detské jasle na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach, stále
nemajú informáciu, či ich mesto kupuje, či sa to zrealizuje.
Starosta mu zodpovedal všetky položené otázky.
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Filipko prečítal návrh prvého uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
berie na

vedomie

Odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu Mestskej
časti Košice – Sever na roky 2021 – 2023 a k návrhu programového rozpočtu mestskej časti
na rok 2021.
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 druhého uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) schvaľuje
1. Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2021
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky

2 170 662
2 233 472
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Rozdiel

- 62 810

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

50 751
158 000
- 107 249

Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok

170 059
0
+ 170 059

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel

2 391 472
2 391 472
0

2. Použitie rezervného fondu vo výške 35 000 € v súlade s § 36 ods. 2 zákona
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
b) berie na vedomie
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2022 – 2023
Rok 2022

Rok 2023

2 205 930
2 205 930
0

2 205 930
2 205 930
0

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

0
0
0

0
0
0

Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

0
0
0

0
0
0

2 205 930
2 205 930
0

2 205 930
2 205 930
0

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel

Súčasťou uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu MČ Košice – Sever
na roky 2021 – 2023.
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov.

Hlasovanie č. 15:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

9.1. Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice – Sever za rok 2020
Starosta odovzdal slovo poslankyni Sadovskej - predsedkyni komisie kultúry, ktorá ozrejmila, že návrh
predkladá komisia kultúry v zmysle Pravidiel udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice
– Sever. Komisia predložené návrhy, ktoré prišli, posúdi a pripraví návrh na udelenie maximálne 3
ocenení najneskôr do najbližšieho zastupiteľstva za príslušný rok. Návrh sa spracuje na základe
hlasovania a vypracuje sa poradie kandidátov na ocenenie a predloží sa zastupiteľstvu. Komisia
zhodnotila 2 návrhy, ktoré prišli do 15. januára 2021 a zhodla sa v tom, že obidva návrhy posunie na
zasadnutie zastupiteľstva a navrhne mu, aby obidva návrhy zastupiteľstvo schválilo. Potom bližšie
predstavila poslancom oboch kandidátov. Prečítala návrh uznesenia.
Starosta – prišli kvalitné návrhy, po prvý krát budú ocenené osobnosti mestskej časti, či bude udelenie
ocenení slávnostné alebo menej slávnostné ovplyvní pandemická situácia, budú sa tomu venovať po
Veľkej noci.
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
podľa čl. II ods. 2 Pravidiel udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice –
Sever
schvaľuje
udelenie ocenení osobnostiam, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a
zveľadenie Mestskej časti Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti:
1. slečna Viktória Pillárová v oblasti
športu, kde dosiahla vynikajúce výsledky v športovom karate v slovenských súťažiach
i medzinárodnej reprezentácii Slovenska
2. pán Peter Buc v oblasti
zdravotníctvo – záchranárstvo, propagácia športu s dôrazom na maratónsky beh - za jeho
celoživotný prínos v týchto oblastiach a celoživotné pôsobenie na domácej i zahraničnej pôde,
výdrž a motiváciu ďalšej generácie.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov.

Hlasovanie č. 16:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.
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10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever
Tento bod bol zaradený do programu XIII. 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.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Tomášová, predsedníčka komisie rozvoja, aby informovala ako
boli použité účelové dotácie za rok 2020: objekt Obrancov mieru - oprava strechy 40 000 EUR,
športovisko Národná trieda – Hlinkova 12 000 EUR, rekonštrukcia vestibulu sa neuskutočnila, takže
účelové prostriedky prechádzajú do tohto roku.
Komisia rozvoja prijala 3 uznesenia:
- súhlasila so zámenou pozemkov na Študentskej ulici,
- zobrala na vedomie informáciu o realizovanom prieskume spoločnosti SELL SLOVAKIA, s.r.o.
a odporúča MÚ MČ Košice – Sever uskutočniť stretnutie s občanmi v rámci poslaneckých dní
alebo uskutočniť anketu o predmetnom zámere cielenú na obyvateľov z dotknutej lokality
(parkovací objekt Národná trieda)
- neodporučila predaj ani prenájom časti predmetného pozemku na Tolstého ul. pri Poliklinike
Sever, nakoľko statickú dopravu v lokalite Tolstého – Poliklinika Sever je potrebné riešiť ako
celok a komplexne.
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. 17:

za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

11. Interpelácie a dopyty poslancov
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil poslanec Kuczik a spýtal sa, aké opatrenia sú prijaté
na ochranu zamestnancov mestskej časti v súčasnej epidemiologickej situácii. Ďalej ho zaujímalo,
koľko zamestnancov je momentálne v karanténe a koľko je pozitívnych.
Reagoval starosta – riadia sa platnými uzneseniami vlády a vyhláškami, ktoré prijal Úrad verejného
zdravotníctva SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Úrad samotný má aktuálne jedného
zamestnanca v karanténe a jedného pozitívneho. V zariadení opatrovateľskej služby sú všetci klienti
negatívni a boli zaočkovaní. Všetci zamestnanci zariadenia opatrovateľskej služby chodia do práce,
nikto nie je v karanténe ani pozitívny. Čo sa týka opatrovateľskej služby k dnešnému ránu bolo
neprítomných 15 opatrovateliek, a to z rôznych dôvodov (ošetrenie člena rodiny, karanténa alebo
domáca izolácia, vlastná PN, dovolenka, paragraf alebo iné dôvody).
Poslankyňa Sadovská sa vrátila k predchádzajúcemu bodu a namietala, že nebolo prijaté uznesenie,
k aktivitám na Tolstého, že MZ neodporúča predaj časti pozemku na Tolstého ulici. Podporila ju aj
poslankyňa Tomášová.
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Starosta sa vyjadril, že sa v plnej miere stotožňuje s uzneseniami komisie rozvoja a v tomto duchu
vydá stanovisko mestskej časti.
Poslanec Filipko ho doplnil, že starosta ako štatutár podpisuje stanovisko za mestskú časť a vyjadril
sa, že podá negatívne stanovisko. Mestská časť o tom nerozhoduje, nie je to pozemok mestskej časti,
ale mesta, mestská časť dáva mestu len stanovisko.
Starosta uzatvoril túto tému s tým, aby pripravili návrh uznesenia a v bode Rôzne o ňom dá hlasovať.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu.

12. Rôzne
Starosta dal slovo poslancovi Filipkovi.
P. Filipko - ohľadom niektorých výstupov z komisie rozvoja, ktoré sa nedostali do uznesení k bodu 10.
Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever, ale niektorí poslanci cítia potrebu, aby
k niektorým stavebným aktivitám zaujalo stanovisko aj miestne zastupiteľstvo, prečíta v rámci bodu
Rôzne návrh uznesenia, ktorý sformuloval a ktorý má 2 časti. Diskutovali o tom aj v bode Interpelácie
a dopyty poslancov. Prijatím tohto uznesenia sa stotožňujú s uzneseniami komisie rozvoja, neopisoval
ich, ale odvoláva sa na ne, sú podpísané a zverejnené na webovej stránke mestskej časti.
Starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) neodporúča mestu Košice predaj ani prenájom časti predmetného pozemku, v zmysle
odporúčania komisie rozvoja uznesením č. 35/2021
b) vo veci projektu parkovacieho domu spoločnosti SELL Slovakia odporúča
postupovať v zmysle uznesenia komisie rozvoja č. 34/2021.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov.

Hlasovanie č. 18:

za – 11, proti – 0, zdržal sa – 1 (p. Holečko),
uznesenie bolo prijaté.

13. Záver
Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým poslancom poďakoval zato, že aj
v tomto náročnom období sa im podarilo nájsť priestor uskutočniť komisie a to aj v novom formáte,
zvlášť poďakoval predsedom komisií. Do budúcnosti sa chystajú v Rokovacom poriadku Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever upraviť online zasadnutia.
Na záver poďakoval poslancom za účasť a trpezlivosť, lebo dnešné zasadnutie bolo z dôvodu voľby
kontrolóra mestskej časti náročnejšie a poprial im hlavne veľa zdravia.
Košice, 12.03.2021
Zapísala:
JUDr. Iveta Pankovičová
zapisovateľka

„podpísané“
...................................................
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Zápisnicu overili:
Pavol Holečko
poslanec

Mgr. Martin Rogovský
poslanec

Ing. Peter Luczy
prednosta MÚ

Ing. František Ténai, MBA
starosta

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

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

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