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ZÁPISNICA 

  
 

zo  XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 14.9.2016 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Prílohy:           Pozvánka na zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných zo 14.9.2016 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ MČ Košice - Sever 
 Rozpočtové opatrenia starostu MČ Košice – Sever (5. rozpočtové opatrenie,  

6. rozpočtové opatrenie, 7. rozpočtové opatrenie) 
Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2016 

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 
o poskytovaní sociálnej pomoci občanom  

 Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: streda, 14.9.2016, od 15.00 do 16.15 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:   12 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  1   (poslanec Marcel Gibóda) 

 
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 XIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

a privítal poslancov aj ostatných prítomných.  
Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 9 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 Petra Blišťana a Štefana Kertésa. 
 

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

Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Štefana Baláža a Jozefa Filipka, ktorý o chvíľu     

príde.  
 

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Annu Zimmermannovú. 
P. Zimmermannová sa vyjadrila, že nevie, či jej zdravotný stav dovolí, aby bola prítomná až do konca 

rokovania. Starosta preto navrhol za druhého člena mandátovej komisie poslanca Polačeka.  
 

Poslanec Polaček povedal, že má k návrhom 2 pripomienky. Nesúhlasí s tým, aby p. Filipko bol členom 

návrhovej komisie, keďže zatiaľ nie je na rokovaní prítomný. Čo sa týka jeho členstva v mandátovej 
komisii, nebude prítomný na celom rokovaní, musí odísť o 15.45 hod., avizoval to už vo februári 

a navrhoval iný termín tohto zasadnutia, má vedomosť, že mu kolegovia poslanci vyšli v ústrety, ale 
pán starosta mu nechce pustiť audiozáznam, musí to akceptovať. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Vladimír Vágási, kvórum sa zvýšilo na 10. 
 

P. Zimmermannová sa vyjadrila, že súhlasí s členstvom v mandátovej komisii, ak by musela odísť, 
dohodli sa s p. Bekiarisom, že sčítanie hlasov zvládne sám. 

 
Starosta potom navrhol do návrhovej komisie poslancov Štefana Baláža a Petra Blišťana.  
 

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní 
bolo  prítomných 10 poslancov. 
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Hlasovanie č. 1:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Vágási). 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Štefan Baláž a Peter Blišťan 
 

mandátovú komisiu v zložení:  
Kosmas Bekiaris a Anna Zimmermannová.  

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

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Zdenku Behunovú a p. Mariannu Kupcovú, ktorí budú 
vykonávať funkciu skrutátorov.  
 

 

3.  Schválenie programu rokovania 
    

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

zmenu programu. 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Zimmermannová a navrhla bod 11. Informácia o stavebných 
aktivitách v MČ Košice – Sever presunúť na začiatok programu hneď za bod č. 3. 

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

hlasovať o návrhu poslankyne Zimmermannovej.  

Hlasovanie o návrhu poslankyne Zimmermannovej – presunutí bodu č. 11 za bod č. 3, hlasovalo 10 
poslancov. 
 

Hlasovanie č. 2:  za -  10,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 

Bod č. 11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever bude presunutý za bod č. 3. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovaným schváleným pozmeňovacím návrhom. Hlasovalo 10 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 3:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
            program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:    MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XIV. zasadnutia MZ MČ 
  Košice – Sever v znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 
3. Schválenie programu rokovania 

11.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 
4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  

5. Správa o plnení uznesení MZ   
6. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever  

7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2016  

8. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016  
9. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 52 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 

10. Ústna informácia kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie od 
mesiaca júl do augusta 2016 

12. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

      dní do poslaneckej knihy 
13. Interpelácie a dopyty poslancov 

14.  Rôzne 
15.  Záver                                                                                                         
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Starosta dal hlasovať, aby v diskusiách na odborné otázky mohli vystúpiť vedúci oddelení MÚ 

a zamestnanci MČ, hlasovalo 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček),       
             návrh bol schválený. 

 

 
11.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 
Starosta odovzdal slovo p. Hučkovi, vedúcemu oddelenia rozvoja mestskej časti, ktorý pripomenul, že 

bod bol zaradený do programu XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 
základe Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 65/2011. Predložený materiál je rozdelený na 2 časti: 

vlastné stavebné aktivity a stavebné aktivity na území MČ Košice – Sever. Tento bod bol aj 

predmetom rokovania Komisie rozvoja. Pokiaľ poslanci majú doplňujúce otázky, rád odpovie. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Zimmermannová, ktorá ako predsedkyňa Komisie rozvoja uviedla, 

že na Komisiu rozvoja konanú dňa 12.9.2016 bola predložená žiadosť investora na vyjadrenie k 4. 
aktualizovanému riešeniu projektovej dokumentácie nadstavby nad OD Mier s navrhovaným 

doriešením statickej dopravy. Nadstavba nad obchodným domom Mier bude mať 4 podlažia a 38 

bytov. Už v roku 2012 sa zdvihla vlna nesúhlasu obyvateľov proti tejto nadstavbe. Spísali petíciu, 
ktorú podpísalo vyše 1300 obyvateľov a adresovali ju Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach. Mestské 

zastupiteľstvo v uznesení skonštatovalo, že vyhovuje petícii obyvateľov mesta proti realizácii 
„Nadstavba obchodného domu Mier“ podľa predloženého projektu. Obyvateľom prekážalo, že 

nadstavba bude tieniť okolité domy a vyvolá z hľadiska parkovania ďalšiu nervozitu, pretože doteraz 
je v lokalite nedostatok parkovacích miest. Projekt tak ako vtedy, tak aj dnes, navrhoval vytvorenie 

parkovacích miest mimo podzemnej garáže, teda na súčasných parkovacích miestach. Aj projekt EEI 

konštatoval, že táto lokalita má 138 disponibilných miest v noci aj cez deň. To znamená, že obyvatelia 
už dnes parkujú na miestach, ktoré neboli určené na parkovanie. Teda aj ich zistenie podporuje fakt, 

že do takejto hustej zástavby nová záťaž nepatrí. Návrh nového projektu parkovania umiestňuje 42 
áut do podzemia a 10 parkovacích miest na ulicu Národná trieda. Pri tomto návrhu bude 8 parkovacích 

miest osadených v súčasnej zeleni a 2 parkovacie miesta sú zakreslené na mieste, kde sa už dnes 

parkuje. Pri súčasnom nedostatku parkovacích miest pre súčasných obyvateľov je bezohľadné 
prepustiť miesta v zeleni novým obyvateľom. Logické je, držať plochu zelene pre budúcnosť – pre 

súčasných obyvateľov. Predkladá návrh uznesenia, jej návrh uznesenia nie celkom zodpovedá 
uzneseniu prijatému na komisii.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  
 

nesúhlasí so 4. aktualizovaným riešením PD predmetnej stavby s navrhovaným doriešením  
statickej  dopravy z dôvodu, že 

 

                       a) aktualizované  riešenie  PD predmetnej stavby do  stanoveného počtu parkovacích miest  
   započítava aj existujúce  dve parkovacie miesta  na Národnej  triede a  osem parkovacích 

   miest,  ktoré  budú  vybudované  na  súčasnej  zeleni,  čo  iba  zhorší  situáciu v statickej 
   doprave  na  dotknutom  území,  vzhľadom  na  očakávané   zvýšenie  počtu  parkujúcich 

   vozidiel po ukončení nadstavby 

 
b) navrhované riešenie je  záťažou  pre  obyvateľov  s trvalým pobytom na  Národnej triede. 
 

Poslanec Polaček dáva doplňujúci návrh – za slová „PD predmetnej stavby“ doplniť názov stavby 
„Nadstavba Obchodného domu Mier“. P. Zimmermannová si tento doplňujúci návrh osvojila. 

 
Starosta dal hlasovať, aby mohol vystúpiť p. Karol Labaš. Hlasovalo 10 poslancov. 
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Hlasovanie č. 5:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,       
             návrh bol schválený. 

 

P. Labaš povedal, že je vlastníkom bytu v predmetnej lokalite. Podmienky parkovania sú tam hrozivé, 
nevytvára sa žiadna rezerva do budúcnosti. Apeloval, že stavba 38 bytov v takejto zahustenej lokalite, 

môže byť investíciou ťažko realizovateľnou v tom zmysle, že tie byty nebudú obsadené, lebo ľudia si 

budú vedomí, že budú mať rovnaké problémy s parkovaním ako terajší obyvatelia. Vyjadruje súhlas 
s uznesením, ktoré navrhla p. Zimmermannová a žiada poslancov, aby uznesenie schválili. 

 
P. Zimmermannová navrhla druhé uznesenie, ktorého cieľom je ochrániť mestskú zeleň.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa príslušných ustanovení  
 

a)   n e s ú h l a s í 

so zaberaním mestskej zelene v mestskej časti na úkor stavebných aktivít, bez 

predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva. 

b)   ž i a d a  starostu mestskej časti 

zaslať toto uznesenie po podpísaní starostom: 

- mestu Košice, 

- Správe mestskej zelene v Košiciach. 

P. Blišťan sa vyjadril, že mestská zeleň patrí mestu, pochybuje, že ak MZ prijme takéto uznesenie, 
bude mať nejaký význam. 

Podľa p. Zimmermannovej je potrebná prevencia, je potrebné vyjadriť nesúhlas. Treba prejaviť postoj 
k veciam, ktoré sa dejú v MČ Košice - Sever.  

 
P. Baláž sa vrátil k prvému návrhu uznesenia – k zneniu písm. b).  

P. Bekiaris navrhol doplniť slová „MZ konštatuje“, že navrhované riešenie je záťažou pre obyvateľov 

s trvalým pobytom na Národnej triede. 
 

Starosta uzatvoril  diskusiu. Poslanec Blišťan prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  podľa  príslušných  ustanovení  

 

a)   n e s ú h l a s í 

so zaberaním mestskej zelene v mestskej časti na úkor stavebných aktivít, bez 

predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva 

b)   ž i a d a  starostu mestskej časti 

zaslať toto uznesenie po podpísaní starostom: 

- mestu Košice, 

- Správe mestskej zelene v Košiciach. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 10 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 6:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,       
             uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Blišťan prečítal návrh ďalšieho uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  

 

a)  nesúhlasí so 4. aktualizovaným riešením projektovej dokumentácie  stavby “Nadstavba  

          Obchodného  domu   Mier“  s  navrhovaným   doriešením  statickej   dopravy  z  dôvodu, 

                           že aktualizované riešenie PD predmetnej stavby do stanoveného počtu parkovacích miest  

   započítava aj existujúce  dve parkovacie miesta  na Národnej  triede a  osem parkovacích 

   miest,  ktoré  budú  vybudované  na  súčasnej  zeleni,  čo  iba  zhorší  situáciu  v statickej 

   doprave  na  dotknutom  území,  vzhľadom  na  očakávané  zvýšenie  počtu  parkujúcich 

   vozidiel po ukončení nadstavby 

 

b)  konštatuje,  že navrhované  riešenie  je  záťažou  pre  obyvateľov  s trvalým pobytom na  

    Národnej triede. 

 
Kontrolór MČ mal faktickú poznámku, že došlo k formálnej úprave pôvodného návrhu uznesenia. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,       
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

Poslanec Blišťan prečítal návrh tretieho uznesenia k tomuto bodu. 

 
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, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 8:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,       
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 
4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice - Sever 

 

Starosta predložil poslancom písomnú správu o svojej činnosti za obdobie od 23.6.2016 do 14.9.2016.  
Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa zúčastnil akcie 

oslava jubilantov, prijal p. Hajdu ohľadom sporu, zúčastnil sa zasadnutia Miestnej rady. V auguste 
prijal viaceré stránky - p. Mihališinovú, p. Prextovú, s ktorou sa stretol ohľadom knižnice, p. 

Komjatovú ohľadom úprav v jej okolí. Prijal p. Slávika ohľadom športových súťaží, stretol sa s p. 

Hricom a p. Jankovičom ohľadom akcií. Stretol sa s riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
PhDr. Mutafovom. V septembri technicky zabezpečil a zúčastnil sa akcií Lokomotíva deťom a Športový 

deň na Severe - Farby na Severe. Konala sa Rada starostov, prijal starostu z MČ Dargovských hrdinov, 
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zúčastnil sa Miestnej rady. Stretol sa s primátorom mesta Košice, riaditeľom MMK, Ing. Jurajom  

Cichanským z oddelenia správy komunikácií mesta Košice a absolvoval neformálne stretnutia 

s občanmi aj mimo miestneho úradu. V tomto období čerpal 15 dní dovolenky.  
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
Poslanec Polaček k predloženej správe vyjadril názor, že v mesiaci júl mu pripadá, akoby sa na úrade 

nič nedialo, zaznamenal málo aktivít, uvažuje, či niečo nechýba. Spýtal sa, s akým výsledkom starosta 

pána Hajdu z Kalvárie prijal, lebo problém sa objavuje niekoľko rokov. 
Odpovedal starosta – predložil poslancom stručný výpis zo svojej činnosti, v mesiaci júl čerpal 

dovolenku 15 dní. S pánom Hajdu sa stretol niekoľkokrát, počas toho obdobia mali p. Hajdu a jeho 
suseda MVDr. Magicová dvakrát priestupkové konanie na tomto úrade, existuje tiež súdny spor medzi 

mestom a pani MVDr. Magicovou, ktorá do dnešného dňa nechce pristúpiť na požiadavku miestneho 
úradu, aby si vybudovala na vlastnom pozemku parkovacie miesto a tým pádom by mohol byť 

schválený prechod cez sporný pozemok. Ich spor je v rámci Severu najdlhší, 42-ročný. Aktuálny spor 

o parkovanie trvá asi 5 rokov, starosta bol niekoľkokrát vypočúvaný ako svedok na Mestskej aj Štátnej 
polícii, kde ho pani Magicová udala, že napomáha p. Hajdu. Tento spor je veľký susedský boj a svár a  

určite v tomto volebnom období nebude uzatvorený, lebo skončí na súde.  
 

Starosta uzatvoril  diskusiu. 
 

Poslanec Baláž 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 10 poslancov, hlasovalo 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9:  za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček), 1 nehlasoval (p. Vágási)      
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 
5.  Správa o plnení uznesení MZ 

 
Starosta požiadal o úvodné slovo prednostu MÚ. 

Prednosta MÚ – tento materiál je predložený do zastupiteľstva v zmysle Uznesenia č. 36/2011, bol 

predmetom posledného rokovania miestnej rady, ktorá ho doporučila postúpiť do MZ a zastupiteľstvu 
zobrať správu o plnení uznesení na vedomie. 

 
Starosta otvoril diskusiu. 
P. Bekiaris - navrhuje Uznesenie č. 159/2016 písmeno A), ktoré bolo prijaté k bodu 5.1. EEI – 

Koncepcia parkovania na Severe na XIII. zasadnutí MZ, presunúť z bodu c) do bodu b) návrhu 
uznesenia, aby ostalo v platnosti. Citoval písm. A) predmetného uznesenia. Má zato, že písmeno B) 

bolo splnené. Navrhuje, aby do návrhu uznesenia bola zapracovaná zmena, že sa písmeno A) 
Uznesenia č. 159/2016 nevypúšťa zo sledovania, ale ostáva v platnosti.  

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Jozef Filipko, kvórum sa zvýšilo na 11. 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Jaroslav Polaček, kvórum sa znížilo na 10. 

 
Starosta uzatvoril  diskusiu. 

 
P. Baláž za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia so zapracovanou zmenou.  
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) berie na vedomie správu o plnení uznesení 

 

b) konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia č.  

     207 / 2013,  

     277 / 2014, 279 / 2014, 

     33, 52, 56, 60,  98 bod 1, 114 písm. b) z roku  2015, 

    150 body 2 a 4, 152 písm. b), 154 písm. b), 155, 159 písm. A), 161, 163, 164,  

    171  /  2016 

 

c) konštatuje, že uznesenia č. 159 písm. B), 176 / 2016 sú splnené a vypúšťajú sa zo 

sledovania 

 

d) konštatuje, že uznesenia č. 157, 158, 160, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 

173, 174, 175  /  2016   sú  platné a vypúšťajú sa zo sledovania  

 

e) uznesenia č. 29 písm. a), b), d)/2015, 71/2015 a 83/2015  sú nesplnené. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov, hlasovalo 9 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 10:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Vágási),       
             uznesenie bolo prijaté. 
 

 
6. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever 

 
Starosta odovzdal slovo p. Hudákovi, vedúcemu oddelenia ekonomického a hospodárskej správy. 

P. Hudák povedal, že tento bod je zaradený do programu XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice - Sever na základe Uznesenia MZ MČ Košice - Sever č. 150/2016 (bod 4), ktorým MZ MČ 

Košice - Sever žiada starostu MČ Košice - Sever predkladať na riadne rokovanie MZ MČ Košice - Sever 

písomnú informáciu o zmenách rozpočtu (rozpočtových opatreniach) podľa bodov 2 a 3 cit. uznesenia, 
ktoré boli vykonané od predchádzajúceho riadneho rokovania MZ MČ Košice - Sever. V čase od 

posledne uskutočneného riadneho rokovania MZ MČ Košice - Sever (XIII. zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sever konané dňa 22.06.2016) starosta MČ Košice - Sever vykonal tri 

zmeny rozpočtu (rozpočtové opatrenia) podľa bodov 2 a 3 cit. Uznesenia, a to 5. rozpočtové 

opatrenie, 6. rozpočtové opatrenie a 7. rozpočtové opatrenie. Dôvodom 5. rozpočtového opatrenia 
bola úprava výdavkových položiek nájomného za prenájom, tam bolo zvýšenie o 600 € z dôvodu 

zmeny zmluvnej ceny dodávateľom služieb a zabezpečenia siete samosprávnych modulov z dôvodu 
rozšírenia predmetu činnosti. Druhým dôvodom boli 2 poistné udalosti na majetku, kde došlo 

k porozbíjaniu skiel v bývalých jasliach na ul. Gerlachovskej, vznikla škoda cca 1000 €. Táto škoda 

bola následne refundovaná zmluvnou poisťovňou vo výške 915 €, ktoré sú predmetom ďalšieho 
materiálu predkladaného na schválenie. Rozpočtové opatrenie č. 6 je úprava z titulu poskytnutého 

príspevku na prímestské tábory, ktoré sa realizovali v lete. V rozpočtovom opatrení č. 7, tam sa riešili 
2 veci. Jednak formálna zmena - 200 € sa zle zaúčtovalo, bola to len formálna oprava ekonomickej 

klasifikácie. Ďalej bolo nevyhnutné zaobstarať nový počítač do ZOS – nákup výpočtovej techniky vo 
výške 600 €. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Peter Kalanin, kvórum sa zvýšilo na 11. 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
Poslanec Baláž, predseda Finančnej komisie sa chcel k rozpočtovým opatreniam vyjadriť, keďže 

komisia nezasadala. Skonštatoval, že až na navýšenie nájomného za prenájom o 600 €, tieto 
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rozpočtové opatrenia majú pozitívny vplyv na rozpočet. To, že mesto vracia časť svojich príjmov 

z položky daň za psa do rozpočtu MČ, je unikátne a produktívne a teší ho to.  

 
Starosta ukončil diskusiu. 

 
P. Blišťan za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 

berie na vedomie    

 

Informáciu o zmenách rozpočtu - rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 11:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Vágási)   

           uznesenie bolo prijaté. 
 

 

7.  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2016 

 
Starosta povedal, že táto správa bola prerokovaná a odporúčaná vo všetkých komisiách MZ okrem 

Komisie finančnej, ktorá sa neuskutočnila. Taktiež bola prerokovaná a odporúčaná miestnemu 
zastupiteľstvu na schválenie aj na Miestnej rade MZ.  

 
Otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia. P. Baláž prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie    

 

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2016. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Vágási)   
           uznesenie bolo prijaté. 
 

 
8.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016  

 
Starosta informoval, že v návrhu je v 2 položkách zmena – je potrebné jednak zahrnúť do príjmov 

poistné plnenie (príjem finančných prostriedkov) v súvislosti s poistnými udalosťami na ul. 

Gerlachovskej, to je 915 € a jednak v kapitálových príjmoch zahrnúť z mesta Košice pridelené 
finančné prostriedky - čiastku 9272 € v súvislosti s výberom dane za psa. 

 
Otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia. P. Baláž za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 v predloženom znení        

(8. rozpočtové opatrenie): 

 
Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy              + 10 187 € 

 

Bežné výdavky                  + 915 € 

Program 7: Podporná činnosť                 + 915 € 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové výdavky               + 9 272 € 

Program 5: Prostredie pre život              + 9 272 € 

 

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

na rok 2016 (8. rozpočtové opatrenie).  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 13:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Vágási)   

           uznesenie bolo prijaté. 
 

 
9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 

     o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 

 
Starosta na úvod povedal, že tento návrh VZN bol prerokovaný hlavne na Komisii sociálnej a na 

Miestnej rade MZ, kde boli vysvetlené všetky podrobnosti. 
Otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

P. Zimmermannová sa vyjadrila, že návrh VZN si prečítala a tie čiastky na príspevky sa jej zdajú nízke, 
uvažuje, či to má vôbec opodstatnenie. Napr. na nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv sa žiadateľovi, 

ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, navrhuje 25 €. Aj ostatné položky sa jej zdajú nízke, 
dáva to na diskusiu ostatným poslancom. 

Starosta udelil slovo p. Slovikovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí. 

P. Sloviková – poslanci mali k dispozícii dôvodovú správu, kde bolo vysvetlené, prečo vzišla potreba 
vypracovať VZN. Pri jeho navrhovaní vychádzali zo skúseností a reálnych potrieb. Pracovali s takými 

sumami, aké sú k dispozícii. V Programovom rozpočte MČ Košice - Sever na rok 2016 sú dávky 
sociálnej pomoci rozpočtované v Programe 6: Sociálne služby Podprogram 3 Dávky sociálnej pomoci - 

pomoc občanom v hmotnej núdzi, v sume 2500 €, z toho: v položke jednorazové dávky v sume 2000 
€, v položke mimoriadna finančná pomoc v sume 500 €. Je na poslancoch, ak by chceli navrhnúť 

vyššiu sumu.  

Starosta - v praxi je táto suma zaužívaná, v nominále malá je, ale v porovnaní s hodnotou 
minimálnych sociálnych dávok je asi primeraná. 

P. Zimmermannová - chápe, že to treba rozdeliť, ak je žiadateľov veľa. Ale ak je ich málo, treba sa 
zamyslieť, či nie je rozumné to zvýšiť. 

P. Kažimírová – rozoberali výšku jednotlivých dávok na Komisii sociálnej aj skutočnosť, ako sú 

limitovaní čiastkou z rozpočtu, ktorú nato vyčlenili. Do budúcnosti by bolo vhodné zvýšiť sociálne 
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výpomoci, robia sa parkoviská, venčoviská a ihriská a mala by byť posilnená aj sociálna stránka, treba 

nato pamätať v budúcnosti pri schvaľovaní rozpočtu. 

 
P. Bekiaris – môžu nato pamätať, ale musia si uvedomiť, že idú schvaľovať VZN, ktoré nebudú každý 

rok meniť, pri navrhnutí súm úrad z niečoho vychádzal, on súhlasí s VZN v takej podobe, v akej je. 
 

P. Filipko – včera na zasadnutí miestnej rady sa nato pýtal aj informoval, že MČ Košice – Západ má na 

tento účel v rozpočte 3000 € na rok, ale ona má dvojnásobný počet obyvateľov. Môže sa zdať, že 
čísla, ktoré sú navrhované, sú nízke, ale ak žiadateľ správne nakombinuje a požiada o viac finančných 

príspevkov - tie rodiny majú viacero problémov, dá sa to vyskladať. Ak ukáže doba, že treba zvýšiť, 
upravia výšku rozpočtu. Tiež nenavrhuje momentálne zvýšiť sadzby, sú porovnateľné s číslami v iných 

samosprávach. 
  

Poslanec Kalanin - chce podporiť VZN. Je dobré, že úrad ho pripravil. Bude vyvesené na webovej 

stránke MČ a bude dostupné pre všetkých občanov. Občan dostane informáciu a bude vedieť, že na 
niečo má nárok. Tiež je toho názoru, aby navrhované čiastky ponechali. Chce podporiť myšlienku 

kontrolóra MČ, ktorý včera na miestnej rade povedal, aby sa viac uvažovalo nad tým, aké je vekové 
zloženie obyvateľstva MČ Košice - Sever. Navrhol do budúcnosti zvýšiť túto sumu a investovať do  

občanov, ktorí žijú v našej MČ a investovať menej do zariadenia, ktoré je prepožičané a je v majetku 

mesta. Myslí si, že spoluobčania vo veku nad 65 rokov urobili pre mestskú časť dosť. Chce realizovať 
viac terénnu sociálnu prácu a vyhľadávať občanov, ktorí sú v sociálnej núdzi a pomáhať im. 

 
Do diskusie sa už nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil. P. Baláž za návrhovú komisiu prečítal 

návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje    

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní 

sociálnej pomoci občanom. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Blišťan)   
           uznesenie bolo prijaté. 
 

VZN č. 52/2016 bolo schválené kvalifikovanou 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 

 
 
10.  Ústna informácia kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti  

       za obdobie od mesiaca júl do augusta 2016 
 

Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že chcel dať poslancom základnú informáciu, 

že návrh Správy č. 3/2016 o výsledkoch hospodárenia trhovísk MČ Košice - Sever je zhruba na 95% 
hotový. Nechcel to uponáhľať a predložiť návrh správy do tohto zastupiteľstva z viacerých dôvodov. 

Sú zistené určité legislatívne nedostatky, ktoré spočívajú v tom, že MČ sa považuje za zriaďovateľa 
a správcu trhov, ale zákon ju nato neoprávňuje, nesplnomocnil ju v tejto veci konať, je to právomoc 

mesta a ani mesto mestskej časti v tejto veci nejakým opatrením alebo uznesením túto právomoc 

neposunulo. Toto treba vysporiadať, preto konzultoval veci aj s Útvarom hlavného kontrolóra mesta 
Košice. Okrem toho VZN č. 47 je na prokuratúre, ktorá skúma jeho zákonnosť a čoskoro by sme mali 

mať aj výsledok. Chcel by, aby sa tieto 2 veci - správa aj oprávnenie mestskej časti byť 
zriaďovateľom, riešili súčasne. Vidí to tak, že toto VZN musí byť zrušené, lebo je v rozpore so 

zákonom a treba prijať nové. 
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Mestská časť sa nemôže dostať do situácie, že nebude mať nič, lebo trhovisko na Merkúri ani na 

Mieri, nemôže jedného dňa zatvoriť, tieto dve musí prevádzkovať. Môže sa zatvoriť trhovisko na 

Podhradovej, čo aj bude navrhovať. Musí nechať naše VZN a postupovať podľa neho, aj keď je 
neplatné z hľadiska zákonných zmocnení, ale tým, že bolo schválené, ono platí. Po vyjasnení tých 

legislatívnych otázok, ktoré sa týkajú splnomocnenia MČ, aby mohla byť zriaďovateľom a vykonávať 
správu trhovísk na území MČ Košice – Sever, treba prijať nové VZN. Ostatné veci vysvetlí v správe, 

ktorá bude predložená na nasledujúce zasadnutie MZ. 

 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril.  

 
P. Blišťan za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

b e r i e   n a  v e d o m i e 

ústnu informáciu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti 

za obdobie od mesiaca júl do augusta 2016. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 15:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,     

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

12.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 
       poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ.  

Prednosta MÚ pripomenul, že tento bod je zaradený do programu XIV. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever                  
č. 36/2011, ktorým bolo uložené predložiť Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever informácie 

o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do 
poslaneckej knihy. Po druhýkrát dostávajú poslanci tento materiál písomne. Počas poslaneckých dní 

v období od 20.6.2016 do 6.9.2016 boli zaznamenané 3 podnety a dopyty občanov, na všetky 3 bolo 

písomne odpovedané, je to tam všetko uvedené, môžu pristúpiť k diskusii. 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
P. Baláž sa spýtal, ako naložiť s podnetmi, ktoré dostanú poslanci od občanov. Pýtali sa ho hlavne 

na tú cestu na Huncovskej, ktorá vedie k chodníkom a schody na Huncovskej. Je tam 50 m úsek 
cesty, ktorý je v strašidelnom stave.  

P. Bekiaris reagoval na kolegu a navrhol riešenie, aby požiadavky občanov, ktorí neprídu na 

poslanecké dni, ale tlmočia problém poslancovi, zapísal do poslaneckej knihy poslanec. On už tiež 
takto napísal 2 podnety do poslaneckej knihy.  

 
Starosta uzatvoril diskusiu. P. Baláž  prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 

berie na vedomie 
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správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

dní do poslaneckej knihy. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 16:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 
13.  Interpelácie a dopyty poslancov 
 

Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Starosta ukončil diskusiu a prešiel k ďalšiemu 

bodu rokovania. 
 

 
14.  Rôzne 

 

Starosta Gaj otvoril diskusiu. 
P. Baláž – súhlasí s tým, že v monitorovacej správe sa napíše reálny stav veci, napíše sa fakt, že na 

trhovisku Merkúr máme 4 stoly s ovocím a zeleninou, na ostávajúcich 26 stoloch sa ponúka textilný 
tovar, drogéria, bižutéria, ale nedával by tam záporný komentár, lebo to úplne zneguje, to čo bolo 

povedané. Bolo by dobre zamyslieť sa nad tým, ako prilákať na trhovisko Merkúr ten sortiment, ktorý 

tam chceme mať, napr. farmárske potraviny.  
Starosta poďakoval za podnet a povedal, že v záverečnej správe kontrolóra MČ bude nejaké 

odporúčanie a záverečné stanovisko. 
P. Zimmermannová - reagovala na kolegu, že nemožno posudzovať druh tovaru a nariaďovať, čo tam 

patrí a čo tam nepatrí. Biznis nie je o tom, čo chcú poslanci, ale čo chcú občania.  
P. Bekiaris sa spýtal, či finančné prostriedky, ktoré prišli z mesta Košice z položky daň za psov, sú 

účelovo a termínovo viazané. 

Prednosta MÚ odpovedal, že sú termínovo viazané, čo sa týka vyúčtovania, a to do konca novembra. 
Je úmysel a už sa na tom pracuje, vybudovať tam výbeh pre voľný pohyb psov a uspokojiť tak 

dlhodobú požiadavku občanov časti Kalvárie a Krupinskej ulice. Sú teda aj účelovo viazané.  
P. Bekiaris sa spýtal, či bude potrebné, aby to miestne zastupiteľstvo schvaľovalo.  

Prednosta MÚ odpovedal, že MZ to dnes schválilo – 8. rozpočtové opatrenie, je to v rozpočte, peniaze 

sú už na účte, všetko je pripravené a bude sa postupovať podľa VZN č. 51/2016 o poskytovaní dotácií.  
P. Bekiaris - má podnet pre členov miestnej rady, sú tam uznesenia, ktoré sú vyhodnotené ako 

nesplnené. Žiada členov MR, aby sa tým zaoberali na najbližšej miestnej rade a prijali k tomu 
stanovisko ako budú poslanci postupovať, hlavne do budúcnosti. 

P. Blišťan – po dohode s viacerými poslancami navrhuje na propagáciu miestneho úradu a MČ Košice 
– Sever urobiť na MMM jednu štafetu, v ktorej by sa na maratóne zúčastnili zamestnanci tohto úradu 

a poslanci, s prípadnou finančnou podporou pána starostu.  

P. Kažimírová – myslí si, že už sa nedá prihlásiť, treba to najskôr zistiť. 
P. Bekiaris - bol informovaný, že na dnešné zasadnutie MZ chcela prísť p. Dančáková – predsedkyňa 

Únie žien Slovenska, ale už to asi nestihne. Prišla na poslanecký deň s prosbou, či úrad nemôže  
pomôcť a finančne prispieť pri konaní športovej akcie ZŠ Polianskej v ZOO. Tlmočil poďakovanie p. 

Dančákovej úradu, že MČ Košice - Sever prispela a bola spoluorganizátorom tejto akcie.  

Starosta – s p. Dančákovou dlhodobo spolupracujú, navzájom sa podporujú. 
Starosta poďakoval 2 poslancom MZ - p. Haľkovi a p. Blišťanovi, že pomohli a zúčastnili sa na 

športovom dni na Bankove, kde bola veľká účasť a touto akciou sa zdarne odštartoval nový školský 
rok na Severe. 

P. Kažimírová – informovala sa na obnovu busty Jána Straku. 

Reagoval starosta – dnes ho navštívil v tejto veci p. Matečka z Dómu Matice slovenskej a dohodli sa. 
V rozpočte peniaze nato nie sú, ale osobne mu prisľúbil poskytnúť menšiu finančnú čiastku na 

podporu tejto akcie. Busta Jána Straku – matičiara a národovca bude dňa 29.9.2016 odhalená 
a starosta MČ zorganizuje v Dennom centre minirecepciu pre 20 ľudí vo vlastnej réžii. MČ zabezpečí 

vyčistenie okolia parčíku na Národnej triede, kde busta bude stáť, aktivačnými pracovníkmi 
v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach.  
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15.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XIV. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial ešte pekné popoludnie. 

 
 

Košice, 14.9.2016 
 

 
Zapísala:  

         

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 
zapisovateľka              ................................................... 

 
Zápisnicu overili: 

               

Peter Blišťan 
poslanec               „podpísané“ 

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

Štefan Kertés 
poslanec   

   

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

  
 

 

Matúš Háber 
prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 

 
Marián Gaj         

starosta        „podpísané 
                                                                    ................................................... 


