
Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  Miestneho  zastupiteľstva 

Mestskej  časti  Košice – Sever 

 

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

Sever zo dňa 12.03.2021  

 
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 

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 

143/2021 

MiZ volí do funkcie kontrolóra MČ Košice – Sever 

Ing. Pavla Galla s nástupom do práce od 1.5.2021 

a pracovným úväzkom v rozsahu 20 %   

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  

144/2021 

MiZ udeľuje súhlas Ing. Pavlovi Gallovi zvolenému 

kontrolórovi mestskej časti k vykonávaniu inej 

zárobkovej činnosti – výkon kontrolnej činnosti ako 

hlavný kontrolór mesta Košice 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

148/2021 

MiZ 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 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

151/2021 
MiZ schvaľuje Programový rozpočet Mestskej časti 

Košice – Sever na rok 2021  

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  

152/2021 

MiZ schvaľuje udelenie ocenení osobnostiam, ktoré sa 

významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu 

a zveľadenie MČ Košice – Sever, reprezentovali MČ 

v oblasti: 

1. slečna Viktória Pillárová v oblasti športu 

v športovom karate 

2. pán Peter Buc v oblasti zdravotníctvo – 

záchranárstvo, propagácia športu s dôrazom na 

maratónsky beh 

ostáva v platnosti 

154/2021 

MiZ  

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 

a) splnené listom zo dňa 

16.3.2021 

b) ostáva v platnosti 

   

 

V Košiciach dňa 31.05.2021 

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

MČ Košice – Sever 


