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

  Listina prítomných zo 7.6.2021 
Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 01.03.2021 do 23.05.2021 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 
Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021  

(1. rozpočtové opatrenie) 

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

 
Dátum a čas rokovania: pondelok, 07.06.2021, od 15.00 hod. do 16.20 hod. 

      

Počet  zvolených poslancov: 13 
 

Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Ospravedlnený: 1 (p. Lukáš Novák)  
 

Ďalší prítomní: František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 
    Pavol Gallo – kontrolór Mestskej časti Košice – Sever 

 
 

Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta Mestskej časti Košice – Sever Ing. František Ténai, MBA otvoril XIV. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov.  
Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 11 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 Milana Baraníka a Máriu Sadovskú. 

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

 

Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Vladimíra Puškára a Máriu Tomášovú.  
 

Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Ladislava Kuczika a Martina Rogovského. 
 

Starosta dal hlasovať najprv o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 
11 poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

 

Hlasovanie č. 1:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Vladimír Puškár a Mária 
Tomášová. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  
 

Hlasovanie č. 2:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
mandátovú komisiu v zložení: Ladislav Kuczik a Martin Rogovský. 
 

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení. 
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3.  Schválenie programu rokovania 
 

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

presunúť nejaký bod. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 
Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý poslanci obdržali a ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný 
poslanec Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 3:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XIV. 

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. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 

(1. rozpočtové opatrenie) 

7. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever na 2. polrok 2021 

8. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

9. Interpelácie a dopyty poslancov 

10. Rôzne 

11. Záver                                                                                                                                                                                                       
 

 

                                                                                                                                                                                                           
4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 01.03.2021 do 23.05.2021 

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 nikto nehlásil, 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.  
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4: za – 11,  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 XIII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 

12.03.2021.   
 

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 11 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 5:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

6.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 
     (1. rozpočtové opatrenie)  

 
Starosta na úvod povedal, že je to 1. rozpočtové opatrenie, ktoré vychádza z dvoch faktorov. Prvý 

faktor je marcové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, kde boli odsúhlasené účelové 
dotácie pre mestskú časť vo finančnom objeme 90 000 EUR, ktoré previedli do rozpočtu. Druhý faktor 

je pandémia, v rámci toho sú nejaké zmeny programového rozpočtu. Boli prerokované v jednotlivých 

komisiách aj v miestnej rade. 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Poslanec Kuczik sa vyjadril za komisiu finančnú - materiál bol v komisii prerokovaný, stotožnila sa 

s týmito návrhmi zmien, zásadné výhrady k nim neboli, komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
tieto zmeny schváliť. 

 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 v predloženom znení 

(1. rozpočtové opatrenie): 
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Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                            + 115 430 €           
 

Bežné výdavky                                                                                                         + 115 430 € 
Program 1: Služby občanom                                                                                       + 60 000 € 

Program 2: Odpadové hospodárstvo                                                                             + 3 000 € 

Program 3: Komunikácie                                                                                            + 12 000 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                  + 17 500 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                        + 15 430 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                       + 7 500 € 

 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové výdavky       - 15 000 € 
Program 5: Prostredie pre život                                                                                    - 15 000 € 

 

Finančné operácie 

 

Príjmy   - 15 000 € 
Prevod z rezervného fondu                                                                                           - 15 000 € 

 

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

na rok 2021 (1. rozpočtové opatrenie). 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva  
     MČ Košice – Sever na 2. polrok 2021 

 
Starosta informoval, že dňa 28.6.2021 bude slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva, kde 

budú odovzdané ocenenia osobnostiam mestskej časti, ďalšie témy budú návrh Záverečného účtu MČ 

Košice – Sever za rok 2020, informácia zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov.  

Z mesta obdržali list ohľadom odkúpenia bývalých Detských jaslí na Gerlachovskej č. 10 v Košiciach. 
 

Ďalšie zasadnutia miestneho zastupiteľstva na 2. polrok 2021 navrhuje:   
24.09.2021 (piatok) o 15.00 hod. 

20.12.2021 (pondelok) o 15.00 hod. 

 
Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever sú navrhnuté tak, aby sa uskutočnili v deň zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, a to jednu hodinu pred zasadnutím miestneho 
zastupiteľstva. 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
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Poslanec Filipko – navrhuje pracovné stretnutie poslancov v čase medzi dvoma zastupiteľstvami, na 

ktorom si povedia aktuálny stav ako prebiehajú investičné aktivity, zozbierajú podnety, na pracovné 

stretnutie vyberú vhodný termín, zrejme niekedy v novembri. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Poslankyňa Tomášová prečítala 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 2. polrok 2021.  

 
Prílohou uznesenia je Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 2. polrok 2021. 
                      
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
8.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever             

     
Tento bod bol zaradený do programu XIV. 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. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, súčasne z rokovacej miestnosti odišiel 

poslanec Viliam Beňo, kvórum 11 poslancov. 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Tomášová, predsedníčka komisie rozvoja, aby informovala 
o jednotlivých stavebných aktivitách v mestskej časti.  

Komisia rozvoja okrem iného prerokovala: 

 
Žiadosť o stanovisko k PD polyfunkčný objekt „KLAS“  

Návrh uznesenia: „Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever odporúča 
vydať kladné stanovisko k PD stavby pre zmenu územného rozhodnutia „Bytový dom s polyfunkciou - 

KLAS“ – uznesenie nebolo schválené. 

  
Žiadosť o dlhodobý prenájom bývalej výmenníkovej stanice na Lomnickej ulici č.1 v Košiciach  

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever odporúča vydať kladné 
stanovisko k dlhodobému prenájmu bývalej výmenníkovej stanice na Lomnickej ulici č. 1 v Košiciach. 

 
Dala na zváženie miestnemu zastupiteľstvu, či prijmú uznesenie k Bytovému domu s polyfunkciou 

KLAS alebo prerušujú rokovanie k tomuto bodu. 

Poslanec Kuczik sa spýtal, čo odporučila komisia. 
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P. Tomášová odpovedala, že komisia nedala kladné stanovisko k tomuto projektu, lebo na začiatku 

bolo navrhovaných 40 bytových jednotiek, teraz je to dvojnásobok a výškovo tá budova nie je 

v súlade s ostatnými budovami. Dostala návrh uznesenia po stretnutí starostu a poslancov z obvodu 
Podhradová. Žiada, aby sa títo poslanci vyjadrili, či chcú prerušiť a vyvolajú ďalšie rokovanie 

k zadefinovaniu ďalších požiadaviek pre investora alebo prijmú uznesenie, ktoré má pripravené. 
Vyjadril sa poslanec Puškár – navrhuje prerušiť rokovanie o tejto veci do najbližšieho zasadnutia 

zastupiteľstva, požiadal starostu, aby dohodol stretnutie poslancov s investorom a záväzné stanovisko 

prijmú 28. júna 2021. 
Poslankyňa Takáčová - je tiež toho názoru, že by mali vyvolať rokovanie. 
 

Starosta – na komisii rozvoja si vypočuli názory, hovorili s poslancami aj obyvateľmi, navrhli spoločný 
návrh uznesenia, dňa 30.4.2021 obdržali od investora žiadosť, aby sa vyjadrili, odpovedali mu v 30-

dňovej lehote, že mu to stanovisko teraz nevydajú, lebo to bude predmetom rokovania komisie aj 
zastupiteľstva, ak o tom nerozhodnú, môžu to otvoriť na najbližšom zastupiteľstve znova, ale bol by 

rád, keby to na ňom definitívne uzavreli. Pokúsi sa zorganizovať nejaké stretnutie s investorom, kde si 
povedia požiadavky k tej stavbe, ale aj do budúcnosti, aby tá časť Podhradovej mala zabezpečené 

potraviny, aby hlavne tí starší nemuseli chodiť na Mier alebo inde. Zadefinovať si požiadavky a to 

potom prezentovať obyvateľom Podhradovej, urobiť maximum krokov, počúvať hlas obyvateľov, ktorí 
bývajú okolo nás. 

 
P. Hučko, vedúci rozvoja mestskej časti - sú v štádiu, kedy by mali prijať stanovisko, aby neblokovali 

celý proces, na úrovni Útvaru hlavného architekta aj na úrovni mesta Košice už k rozhodnutiu dospeli, 

zo samosprávy sú posledný článok, ktorý by sa mal vyjadriť. Snažil sa pretransformovať všetko, čo 
odznelo na komisii, do návrhu uznesenia, s tým, že pokiaľ bude ďalšie rokovanie s investorom a z 

neho vyplynú ďalšie veci, vedia ich zapracovať do stanoviska.  
 

Starosta doplnil, že komunikuje s ÚHA a cieľom je, aby ohľadne centrálneho námestia aj s tou sochou 
na Podhradovej bola súčinnosť ÚHA, mesta Košice, mestskej časti, investora a farnosti, aby bolo 

riešené pre obyvateľov MČ ako spoločné funkčné územie, aby to nebolo parkovisko, zatrávnená 

plocha ani betónová džungľa, ale aby to bolo funkčné územie. 
 

P. Filipko – z toho, čo tu odznelo vyplýva návrh uznesenia, že miestne zastupiteľstvo odporúča vydať 
stanovisko k projektu pre zmenu územného rozhodnutia pre stavbu Bytový dom s polyfunkciou KLAS 

až po stretnutí s investorom na najbližšom rokovaní zastupiteľstva. Urobia ešte ten jeden krok, aby 

boli spokojní všetci poslanci, mali by to oznámiť aj investorovi, že sa to posúva, lebo sú tu nejaké 
otázky zo strany poslancov. 

Starosta – zachytil návrh uznesenia, že MZ odporúča vydať kladné stanovisko k  žiadosti 
Gréckokatolíckej cirkvi a návrh uznesenia k Bytovému domu s polyfunkciou KLAS, aby ešte rokovali, 

ale na zasadnutí dňa 28.06.2021 to uzavreli, urobí všetko preto, aby sa to stretnutie uskutočnilo. 

 
P. Filipko – ešte by mali prijať uznesenie, že MZ odporúča starostovi vydať kladné stanovisko k 

projektovej dokumentácii stavby „Severná, Chalupkova ulica“ pre územné konanie. 
 

Starosta pripomenul, že na komisii rozvoja bola diskusia k podkladom, ktoré obdržali ku územiu 
Kamenné, toto poslanci nemali v materiáloch, ale na komisii to bolo prerokované.  

 

P. Hučko – mestská časť obdržala podklady, je to nazvané štúdia Kamenné, ale čo sa týka obsahovej 
stránky nemá to náležitosti, ktoré by to malo mať. V území, ktoré sa nachádza pod čerpacou stanicou 

Slovnaft pri KVP, v svahu je navrhnutá obytná zástavba, v súčasnosti územný plán s takýmto využitím 
územia nepočíta, táto štúdia nie je pripravená tak, aby bola vhodná na zmenu územného plánu. 

Odporúčali odpoveď žiadateľovi v tom duchu, že túto štúdiu je potrebné rozpracovať podrobnejšie a 

predložiť mestu ako obstarávateľovi územného plánu a riešiť to buď formou zmien a doplnkov 
územného plánu alebo až do nového návrhu územného plánu, ktorý mesto pripravuje. V tomto štádiu 

štúdia Kamenné nie je tak spracovaná, aby bolo možné zaujať k nej konkrétne stanovisko, lebo svojím 
obsahom aj rozsahom nie je spracovaná na zmenu územného plánu, v tomto štádiu je ako keby v 

rozpore s územným plánom, bolo by predčasné dávať k nej kladné alebo záporné stanovisko. Komisia 
rozvoja to vzala na vedomie, s tým, že mestská časť bude odpovedať, aby postupovali v zmysle 

stavebného zákona a riešili svoj zámer v spolupráci s ÚHA. 
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P. Tomášová požiadala p. Hučka, aby informoval o štúdii Anička. 
P. Hučko - zúčastnili sa s pánom starostom a predsedníčkou komisie rozvoja na prvom pracovnom 

stretnutí, kde boli informovaní, že Útvar hlavného architekta bude spracovávať overovaciu štúdiu 
urbanistickú pre začiatok územia Aničky, kde investor má zámer stavať. To už má ten postup, že 

najskôr sa to územie preverí, čo znesie, ako bude dopravne napojené. ÚHA bude stanovovať kritériá 

pre to územie, čo tam je možné a za akých podmienok postaviť a v akom objeme. Ten začiatok Aničky 
sa bude volať Anička juh a ÚHA začína formulovať zadanie pre tú samotnú štúdiu. 

 
Poslanec Puškár sa spýtal, či Aničku bude riešiť jeden investor. 

Odpovedal p. Hučko – v tomto štádiu je to predčasné riešiť, ide sa to riešiť ako zmena územného 
plánu, lebo ten projekt ešte môže zmeniť adresáta, to samotné územie a ako ho chcú využiť by malo 

zadefinovať mesto Košice. 

 
Starosta informoval, že na katasterportáli je práve zverejnená zmena vlastníckeho práva na posledné 

3/8 pozemkov križovatka Kostolianska, došlo k rozhodnutiu o povolení vkladu kúpnej zmluvy zo dňa 
28.5. 2021. Nie je to prevedené na mesto, ale na 1 firmu, ktorá bude súčinná s mestom, aby sa mohlo 

konať v tejto lokalite. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby postupne prečítala všetky 4 návrhy 

uznesenia k tomuto bodu.  
 

Poslankyňa Tomášová prečítala návrh 1. uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

odporúča vydať kladné stanovisko k žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Košice-Sever,   

o dlhodobý prenájom objektu bývalej výmenníkovej stanice na Lomnickej ulici č. 1 

v Košiciach, pre účely zriadenia komunitno-pastoračného centra.   

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Filipko prečítal návrh 2. uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

odporúča  

 

vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Severná, Chalupkova ulica“  

pre územné konanie. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Filipko prečítal návrh 3. uznesenia k tomuto bodu. 
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

odporúča vydať stanovisko k projektu pre zmenu územného rozhodnutia pre stavbu 

„Bytový dom s polyfunkciou KLAS“, Cesta pod Hradovou 28, Košice po uskutočnení 

pracovného stretnutia s investorom a následnom prerokovaní v Miestnom zastupiteľstve 

Mestskej časti Košice – Sever na jeho zasadnutí dňa 28.06.2021.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh 4. 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, kvórum 11 poslancov. 
 

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

9.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil poslanec Puškár a povedal, že na poslednom 
zasadnutí zastupiteľstva sa dotazoval ohľadne Bytového domu Lomnická, kde vytkol starostovi, že 

uznesenie nebolo miestnym zastupiteľstvom prijaté a napriek tomu mestská časť vydala kladné 
stanovisko, ktoré starosta podpísal. Konzultoval celú záležitosť s p. Hučkom, ktorý mu celý postup 

vysvetlil. Ospravedlnil sa starostovi za svoje slová.  
Starosta reagoval, že je rád, že diskutujú a ospravedlnenie prijal.   

 

Poslankyňa Sadovská – spýtala sa, kedy pán starosta odhaduje, že by mohla začať oprava komunikácií 
3 dvorov, vie, že by to malo byť do 30.6.2021, či má presnejší harmonogram, aby informovali 

obyvateľov, kedy tam nemôžu parkovať. 
Reagoval starosta – prebehlo verejné obstarávanie, zmluva je podpísaná, suma na všetky 3 vnútro 

dvory aj na úpravu cesty Na stráni vychádza na cca 39 000,- EUR s DPH, v zmluve o dielo je 

dodávateľ viazaný do 30.6.2021. Bude to vyznačené dopravnými značkami, budú súčinní s Mestskou 
políciou. Najprv sa všetko vyčistí a pravdepodobne sa naraz budú všetky 3 asfaltovať, so zhotoviteľom 

komunikujú, aby to označil vopred, mestská časť tam dá informačnú tabuľu, že to realizuje mestská 
časť. Ak budú vedieť presnejšie termíny, budú veľmi intenzívne komunikovať s Mestskou políciou 

Košice. Do 30.6.2021 by mali byť všetky 3 vnútro dvory urobené, ak to nezmarí počasie. V lokalite 

Tolstého hrozí, že prídu cudzí a budú tam parkovať. Značky dajú niekoľko dní dopredu, treba vyzvať 
aj susedov, aby tam vtedy neparkovali. 

 
Poslankyňa Tomášová sa spýtala, či je zverejnené na internete, ktorá firma vyhrala verejné 

obstarávanie, dotazovali sa majitelia garáží, chceli by sa so zhotoviteľom skontaktovať, chcú si vyčistiť 
svoj priestor. 
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Odpovedal starosta – zverejnené to je, vyhrala to firma STRABAG s.r.o., tí, ktorí tam majú garáže 

majú prístup po mestských pozemkoch, malo by sa k tomu vyjadrovať mesto, mestská časť má súhlas 

z mesta, že môže túto opravu vykonať. 
 

Doplnil p. Hučko – mesto často dáva majiteľom garáží vyjadrenie, že pokiaľ sa jedná o prístupovú 
komunikáciu ku garážam citujú cestný zákon v tom, že pokiaľ je to účelová komunikácia, ktorá slúži 

pre prístup k nehnuteľnosti, o údržbu tej cesty sa môže postarať ten, kto ju užíva, pokiaľ takéto 

vyjadrenie od mesta garážnici obdržali, má to oporu v tom, že o účelové komunikácie sa zvykne starať 
ten, komu slúžia. 

Doplnil starosta – mesto dostalo do majetku teraz tú komunikáciu, ten pozemok je definovaný ako 
zastavaná plocha - nádvorie, treba, aby oslovili mesto a získali od neho súhlas. 

 
Poslankyňa Kokošková položila 2 otázky: v akom stave je dažďová záhrada na Obrancov mieru a 

detské ihrisko na Letnej.  

Reagoval p. Hučko – ohľadne detského ihriska na Letnej bolo stretnutie s projektantom, čo sa týka 
dažďovej záhrady vedia robiť úkony hneď ako bude podpísaná zmena rozpočtu, budú môcť rokovať 

so Správou mestskej zelene v Košiciach. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
10.  Rôzne 
 

Starosta otvoril diskusiu.  
Do diskusie sa prihlásil poslanec Rogovský - prišla požiadavka od organizátora športového podujatia, či 

by mestská časť mohla podporiť toto športové podujatie, ktoré má už tradíciu viac ako 10 rokov, nikdy 

doteraz nežiadali podporu od mestskej časti. Ide o podujatie, ktoré má celomestský význam, bude 
tam okolo 180 súťažiach a asi 2000 divákov, závisí to od počasia, lebo sa koná vonku.  

 
Reagoval starosta – skoro každý deň chodia požiadavky a žiadosti na podporu nejakých kultúrnych a 

športových podujatí, sú narozpočtované nejaké finančné prostriedky a čerpanie v oblasti kultúrnych a 
športových podujatí je dosť nízke. 

Vyjadrila sa p. Šefčíková, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností – mestská časť VZN o 

poskytovaní dotácií má, je nastavené na úplne iné situácie, kedy sa poskytujú. Bolo by treba to VZN 
upraviť alebo ho zrušiť a prijať nové, lebo je tam veľmi obmedzujúco naformulovaný ten všeobecne  

prospešný účel. 
 

P. Filipko – môžu využiť aj taký spôsob, ako majú iné mestské časti, ktoré do VZN zakotvili, že o 

dotáciách do 200,- EUR rozhoduje starosta, o väčších dotáciách rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ale 
treba to na 15 dní vyvesiť a schváliť. 

Ešte sa vyjadril k poslaneckým dňom, mali by sa dohodnúť, akým spôsobom rozbehnú poslanecké dni, 
či to bude pokračovať zase v stredu na úrade od 16.00 hod., očakáva od kolegov poslancov námety. 

Bolo by to potrebné aj zverejniť, aby to vošlo do povedomia. Do ďalšieho občasníka by už tá 
informácia mala ísť. 

 

Poslanec Puškár sa spýtal, či by sa niekedy v auguste nemali stretnúť a rozhodnúť aj o vianočných 
trhoch na Mieri, ak to pandemická situácia dovolí. Považuje ich za vydarenú akciu. 

 
Starosta informoval, že v najbližších dňoch by mali vyjsť noviny, požiadal poslancov o súčinnosť pri ich 

distribúcii do schránok. Starosta zhodnotil, že sa teraz osvedčilo stretnutie s obyvateľmi na tvári 

miesta, môžu to takto nastaviť a prioritne prídu poslanci z toho volebného obvodu, ľudia sa tam 
pristavujú a komunikujú, takto to má nejaký význam. 

 
Poslanec Baraník sa vyjadril, že súhlasí, oveľa lepšia forma bude stretnúť sa vonku, lebo poslanecké 

dni boli podľa neho zbytočné. Upozornil na poškodené schodisko na Podhradovej, kde je umiestnená 

značka. 
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Starosta sa poďakoval poslankyni Sadovskej za účasť na Dni detí, ktorý robili na Aničke aj poslancovi 

Kuczikovi, ktorého dcéra výrazne pomohla. Za pár dní sa podarilo zorganizovať zaujímavú akciu, o 
ktorú bol veľký záujem, bolo tam veľa detí aj rodičov.  

  
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 

 
11.  Záver 

 
Starosta Mestskej časti Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA ukončil XIV. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. Všetkým poslancom poďakoval za účasť a poprial im 
peknú dovolenku, hoci ešte sa uvidia, lebo majú spoločné povinnosti.    

 

 
Košice, 07.06.2021 

 
 

Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 
 

Ing. Milan Baraník 

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

 
 

Mgr. Mária Sadovská 

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

  
 

 

Ing. Peter Luczy 
prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 
 

Ing. František Ténai, MBA  

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


