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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: pondelok, 6. augusta 2012, od 14.00 do 15.40 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 23 

 

Počet prítomných:   17 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  6   
poslanci Dobránska, Dobránsky a Skalický sa písomne ospravedlnili 

 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
 

 
 

Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril XVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 

poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 15 
poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné. 

 

 
2.  Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Richarda Šmídu a Annu Zimmermannovú. 

 

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.  
 

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Filipka, Gürtlera a Ţelezníka. 
 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Košičana, Kuczika a Vágásiho. 

 
Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Prítomných pri hlasovaní 

bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 1:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0. 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
návrhovú komisiu v zloţení:  Jozef Filipko, Vladimír Gürtler a Pavol Ţelezník. 
mandátovú komisiu v zloţení: Miroslav Košičan, Ladislav Kuczik a Vladimír 
Vágási.  
 

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

 
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Gibódu, p. Pustaiovú a p. Románovú, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov. 
 

Prednosta MÚ informoval poslancov, ţe počnúc dnešným zasadnutím sa na kaţdom prijatom uznesení 
bude uvádzať, kto z poslancov ako hlasoval o predmetnom uznesení.  

 

Do rokovacej miestnosti sa dostavili poslankyne Martina Červeňáková a Natália Novitzká.   
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3.  Schválenie programu rokovania 

    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený 
v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu. 

 
Poslanec Ţelezník navrhol vypustiť z pôvodného návrhu programu rokovania bod 4: Prerokovanie 3. 

zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012. Zdôvodnil to tým, ţe miestny úrad 

nebol schopný pripraviť prijateľnú a priechodnú alternatívu 3. zmeny Programového rozpočtu MČ 
Košice – Sever na rok 2012. 

 
Poslanec Filipko podal návrh na doplnenie programu o bod: Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ 

MČ Košice – Sever č. 114, 115, 116 a 117/2012 a navrhuje ho zaradiť ako bod 4 namiesto 
vypusteného bodu. 

  

Ďalej poslanec Filipko poţiadal poslancov, aby v bode Rôzne mohol vystúpiť občan pán Ladislav Erős – 
obyvateľ Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za  

jednotlivé návrhy. 

 
Hlasovanie za vypustenie pôvodného bodu 4 z rokovania: Prerokovanie 3. zmeny Programového 

rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012. 
 

Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 15 ,  proti – 2 ,  zdrţal sa – 0.  
 Pôvodný bod č. 4 bol vypustený z programu rokovania. 

 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice – 
Sever č. 114, 115, 116 a 117/2012 -  bod 4. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 3:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 2.  
 Navrhovaný nový bod 4 bol zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za návrh poslanca Filipka, aby v bode Rôzne mohol vystúpiť občan pán Ladislav Erős, 

prebehne v úvode bodu Rôzne.  

 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XVI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými pozmeňovacími návrhmi. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 
poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 4:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 

  program rokovania bol schválený. 
 

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

 
1. Otvorenie zasadnutia 

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

4. Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice – Sever č. 114, 115, 116 a 117/2012 
5. Rôzne 

6. Záver 
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4.  Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice – Sever č. 114, 115, 116  

     a 117/2012 

 
Starosta otvoril diskusiu k Uzneseniu č. 114/2012 a dal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe by bol  

rád, keby si mohli spoločne prejsť všetky navrhované poloţky v rámci uznesenia č. 114, aby poznali 
názor miestneho zastupiteľstva. 

 

Poslanec Filipko dal procedurálny návrh na ukončenie diskusie k Uzneseniu č. 114/2012. Starosta dal 
o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu p. Filipka, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

  
Hlasovanie č. 5:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 

  návrh bol schválený. 
 
Starosta poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal  návrh Uznesenia č. 114/2012 z XV. zasadnutia 

MZ MČ Košice – Sever. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
 
schvaľuje  

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012 v týchto položkách:  

A) Bežné príjmy  

 

     kategória 210, položka 212, podpoložka 003 Z prenájmu budov, garáží ost.   z 31 000 

EUR na 33 000 EUR, 

 

     kategória 220, položka 223, podpoložka 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 

príjmy – spoluúčasť seniorov na akciách z 0 EUR na  800 EUR 

 

     kategória 220, položka 223, podpoložka 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 

príjmy za vodné, el. energiu, teplo z 18 000 EUR na 18 250 EUR 

 

     kategória 220, položka 223, podpoložka 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 

príjmy za Letný detský tábor z 0 EUR na  1 000 EUR 

  

kategória 310, položka 311, Príspevky od darcov z 0 EUR na  1 358 EUR 

 

B) Kapitálové príjmy 

 

     kategória 320, položka 322, podpoložka 005 Z rozpočtu obce (MMK) – PD a realizácia 

parkovacích miest z 0 EUR na  25 000 EUR 

 

     kategória 320, položka 322, podpoložka 005 Z rozpočtu obce (MMK) – na ihriská z 0 

EUR na  32 500 EUR 
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Program 1 Služby občanom, bežné výdavky:  
 
     podprogram 1.1.1.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Mier:  
     položka 8 Odvoz odpadu z 2 000 EUR na 2 700 EUR  
 
     podprogram 1.1.2.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Merkúr:  
     položka 7 Odvoz odpadu    z 3 000 EUR na 4 000 EUR  
 
Program 3 Miestne komunikácie nezverené do správy MČ, kapitálové výdavky:  
 
     podprogram 3.1.1.  klasifikácia 04.5.1.  Cestná doprava z toho:  
     položka 6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ z 10 000 EUR na 35 000 EUR  
 
Program 4 Kultúra, bežné výdavky:  
 
     podprogram 5  klasifikácia 08.1.0.  Rekreačné a športové služby:  
     položka 2 Letný denný detský tábor z 0 EUR na 1 000 EUR  
 
     podprogram 7  klasifikácia 09.1.2.  Základné školy:  
     položka 2 Projekt bezpečnosť pri školách z  600 EUR na 400 EUR  
      
Program 5 Prostredie pre život, kapitálové výdavky:  
 
     podprogram 4  klasifikácia 08.1.0.  Rekreačné a športové služby:   
     položka 7 Detské ihriská z 0 EUR na 32 500 EUR  
 
Program 6 Sociálne služby, bežné výdavky:  
 
     podprogram 6.1.1,  klasifikácia 10.2.0.1.  (ZOS):  
     položka 15 Služby z 1 500 EUR na 2 000 EUR  
 
     podprogram 6.1.3,  klasifikácia 10.2.0.2.  (OS):  
     položka 7 Palivo, mazivá, oleje do áut z 1 500 EUR na 1 327 EUR  
       
Program 7 Podporná činnosť, bežné výdavky:  
 
     podprogram 7.1.1,  klasifikácia 01.1.1.6.  Obce 
  
     položka 1    Mzdy, platy a ostatné                                 z 288 507 EUR na 292 791 EUR  
 
     položka 2    Poistné a príspevky do poisťovní                      z 100 737 EUR na 102 234 EUR 
  
     položka 3    Cestovné                                                               zo 400 EUR na  200 EUR 
 
     položka 6    Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie         z 1 500 EUR na 1 080 EUR 
 
     položka 10  Nájomné za prenájom                                          z 5 800 EUR na 3 600 EUR 
 
     položka 13  Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav.           z 1 400 EUR na 700 EUR 
 
     položka 14  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci             z 200 EUR na 100 EUR 
  
     položka 22  Verejné obstarávanie                                            z 3 000 EUR na 1 000 EUR 
 
     položka 33  Vstupné dvere do budovy úradu                          z 0 EUR na 180 EUR 
 
     položka 35  Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK  z 1 500 EUR na 1 400 EUR. 
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Starosta dal hlasovať o tomto uznesení ako o celku. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 6:   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 
    uznesenie bolo potvrdené. 
 
 
Starosta otvoril diskusiu k Uzneseniu č. 115/2012, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril.  

 
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh Uznesenia č. 115/2012 z XV. zasadnutia MZ 

MČ Košice – Sever. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
  
schvaľuje 

tretiu zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 v zmysle  prijatých 

úprav jednotlivých položiek a podľa priloženého návrhu nasledovne: 

 
Bežné príjmy ...................................... 1 233 327 € 
Bežné výdavky  ................................... 1 233 327 € 
Kapitálové príjmy ................................... 57 500 € 
Kapitálové výdavky .............................. 118 000 € 
Finančné operácie príjmové ..................  60 500 € 
Finančné operácie výdavkové ......................... 0 € 
 

Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 7:   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 

    uznesenie bolo potvrdené. 
 
 

Starosta otvoril diskusiu k Uzneseniu č. 116/2012, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril.  
 

Poslanec Filipko prečítal  návrh Uznesenia č. 116/2012 z XV. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
ukladá  
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever, aby k vyhotovenému prehľadu 
používanej výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever, ktorý bol poslancom 
predložený na XIV. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever, doplnil položku Software, t. j. 
informáciu o programoch, ktoré sa na jednotlivých PC používajú. 
 
 T: do najbližšieho zasadnutia MZ MČ Košice - Sever 
 Z: prednosta MÚ 
 
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 8:   za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 3, 

    uznesenie bolo potvrdené. 
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Starosta otvoril diskusiu k Uzneseniu č. 117/2012, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju ukončil. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh Uznesenia č. 117/2012 z XV. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
ukladá  
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever, aby poslanci MZ MČ Košice – Sever 
dostávali podklady – programový rozpočet MČ Košice – Sever v elektronickej forme v 
excelovskej tabuľke. 
 
 T: stály 
 Z: prednosta MÚ 
 
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 9:   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    uznesenie bolo potvrdené. 
 
 
5.  Rôzne 
 

Na úvod tohto bodu dal starosta hlasovať za návrh poslanca Filipka, aby na zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva mohol vystúpiť občan pán Ladislav Erős. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10:   za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    návrh bol prijatý. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu a ujal sa slova. Povedal, ţe vo štvrtok sa konala finančná 
komisia, očakával vyššiu účasť poslancov, keďţe boli pozvaní všetci poslanci, vyjadril sa k 

programovému rozpočtu a k prístupu poslancov k nemu – všetky potreby úradu boli prezentované, 
mrzí ho, ţe poslanci z toho neurobili ţiaden záver, naopak tento bod stiahli z programu rokovania. 

Týmto oznamuje, ţe je ohrozený chod miestneho úradu, prevádzka Senior domu, verejné 

obstarávanie a odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, ktoré im zo zákona patrí. Nie sú 
ani peniaze na kosenie.  

 
Starosta dal slovo pánovi Erősovi, ktorý sa obrátil na p. Filipka s otázkou – v rozpočte je 32 500,- EUR 

na detské ihriská, o ktoré ihriská pôjde, chcel by ich rozpis. O opravu ihriska na Letnej ulici sa uţ snaţí 
siedmy rok, treba tam obnoviť asfalt. 

P. Filipko – odpovie úrad, lebo úrad pripravuje rekonštrukciu detských ihrísk. 

Prednosta MÚ Polaček - ide o účelový transfér mesta Košice v hodnote 32 500,- EUR, kde na základe 
našej ţiadosti, v ktorej sme ţiadali zrekonštruovať 10 - 12 ihrísk, mesto pridelilo transfér na konkrétne 

riešenia 3 ihrísk – Krupinská, Podhradová, Hroncová – B. Němcovej. 
 

Pokračoval p. Erős, ţe ako občan naniesol problémy, napr. Dolný Bankov – nebezpečná zákruta, so 

starostom boli na mieste samom. Keď išiel za starostom, nevedel ho zastihnúť, a keď ho starosta 
prijal, správal sa neprimerane a jeho problémy povaţoval za nepodstatné. Na svoje písomné podanie 

dostal síce písomnú odpoveď, ale splnený bol len jediný bod  podnetu – vyčistenie ţľabu na Bankove. 
 

O konflikte občana so starostom podrobnejšie porozprával p. Filipko, ktorému sa pán Erős sťaţoval, ţe 
sa nevedel dostať k pánovi starostovi, ţiadal, aby ho zavolali. Neskôr prišiel na úrad a stretol sa s ním, 

pri stretnutí okrem nervóznych reakcií a búchania po stole dvoma dlaňami z úst pána starostu 

odznelo: „Na Vaše problémy, pán Erős, sa vyseriem“. Poslanec Filipko pripomenul starostovi, ţe 
existuje nejaký etický kódex správania sa. 
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Starosta namietal, ţe to nie je presné a on povie presne, ako to bolo. V ten deň mu nechával pán Erős 

plno odkazov, ţe ho má volať a chcel, aby sa mu pomaly kaţdé dve hodiny hlásil, kde je. 

Starosta vysvetlil, ţe v ten deň riešil sociálny prípad jednej rodiny, ktorá ostala skoro na ulici, do toho 
prišiel neohlásený pán Erős, starosta ho prijal, rozprávali sa 15 minút a keď sa kritika na jeho osobu 

opakovala, tak mu povedal: „Na Vaše problémy terajšie sa môţem vysrať“.  
Samotné osadenie dopravnej značky v zákrute na Bankove sa rieši na dopravnom dispečingu mesta, 

mesto ju ešte neosadilo. 

Pán Erős tvrdí, ţe sekretárka starostu musí vedieť, kde sa starosta nachádza. Keď ho občan súrne 
potrebuje, musí ho zohnať v priebehu 2-3 hodín. 

 
P. Ţelezník sa vyjadril k príhovoru starostu a k jeho kritike, nepáči sa mu, ţe starosta celú 

zodpovednosť ohľadne rozpočtu prenáša na poslancov. Vedenie MÚ od svojho nástupu chce 
poslancom zrušiť, resp. radikálne zníţiť odmeny a neustále predkladá nové nepriechodné návrhy, 

vydiera, ţe zavrie Denné centrum, úrad alebo sa nebude kosiť. Poslanci svojím hlasovaním viackrát 

deklarovali, ţe takýmto spôsobom si svoje odmeny nezrušia. Uznáva, ţe existuje aj spravodlivejší 
spôsob odmeňovania, ktorý by prihliadal na zásluhovosť, nielen paušálne priznával ich výšku. 

Vynútené zrušenie odmien by mohlo mať za dôsledok znefunkčnenie celého miestneho zastupiteľstva.    
 

Poslanec Kuczik sa vyjadril, ţe je neprípustné, aby starosta ako verejný činiteľ v styku s občanmi 

pouţíval vulgarizmy. 
 

Starosta vyjadril ľútosť nad svojim neprimeraným správaním, je si vedomý toho, ţe štatutár obce by 
sa nemal takto zachovať ani vo vyhrotených a stresových situáciách. P. Erősovi sa verejne 

ospravedlnil a pán Erős ospravedlnenie prijal. 
 

Prednosta MÚ pripomenul, ţe na chod úradu je v tomto roku v porovnaní s rokom 2009 o 120 000 

EUR menej, nie je preto správne, aby na odmeny poslancov išlo o 20 000 EUR viac ako v roku 2009. 
 

Poslankyňa Zimmermannová – celá táto diskusia by nemusela byť, keby sa poslanci a zástupcovia 
výkonnej moci chceli počúvať a boli k sebe ústretoví. Vedenie MÚ nejedná s poslancami ako s 

partnermi, neinformuje vopred o akciách, ktoré zamýšľa uskutočniť. Poslanci a vedenie MÚ sú dve 

nezávislé skupiny, ktoré hľadajú kompromis a nenašli ho za celé obdobie.  
 

P. Ténai sa spýtal, či mestská časť obdrţala stanovisko primátora mesta Košice k petícii obyvateľov 
mestskej časti Košice – Sever podanej vo veci zástavby lokality rodinných domčekov. 

Starosta odpovedal, ţe MČ Košice – Sever oficiálne vyrozumenie nedostala. 

Poslanec Gürtler – na poslednom zastupiteľstve predniesol uznesenie, ktoré bolo prijaté, spýtal sa, či 
išla pozvánka primátorovi mesta Košice a p. Dečovi, Lazárovi a Vargovčákovi na septembrové 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever. Občania sa ho ako člena petičného výboru 
pýtajú, čo sa vo veci deje, nedajú sa odbiť listom vedenia mesta, ktorý sa vysmial do očí vyše tisícke 

občanov Severu a naďalej pokračuje zastavovanie územia Severu, kde sú rodinné domy a ničí sa 
ţivotné prostredie. Poţiadal, aby tento list bol zverejnený na webovej stránke MČ Košice - Sever, aby 

sa mohli občania zúčastniť zasadnutia MZ. 

Odpovedal prednosta MÚ - pozvánka je pripravená, tento týţdeň určite odíde, treba len stanoviť deň a 
hodinu konania zasadnutia MZ.  

Poslankyňa Zimmermannová navrhla, aby boli pozvaní na plánované zasadnutie MZ dňa 19.9.2012. 
Ďalej sa spýtala, či sa nezabudlo na premenovanie Námestia nádeje na Námestie Jána Mathého.  

Reagoval starosta – na túto tému hovoril s námestníčkou primátora, je tomu veľmi naklonená, list na 

názvoslovnú komisiu mesta ešte neodišiel, v dohľadnej dobe bude odoslaný.  
 

Starosta Gaj informoval, ţe začala rekonštrukcia Amfiteátra, bude prebiehať do konca roka, zatiaľ nie 
je jasné, kto ho bude mať v správe. Informoval aj o 15. rokovaní Rady starostov, bolo prijaté 

stanovisko k novele zákona o meste Košice, týkajúce sa zníţenia počtu poslancov v meste a 
v mestských častiach, konkrétne v MČ nad 20 000 obyvateľov sa navrhuje zníţenie na 11 – 13 

poslancov. 

Poslanec Gürtler – sa pýtal, či bola prijatá aj zmena ohľadom počtu mestských častí. 
Starosta Gaj odpovedal, ţe táto téma je otvorená, sú spracované rôzne návrhy a mapy členenia 

mesta, bude to veľmi dlhá diskusia, zatiaľ záver nie je ţiadny. V Bratislave to trvalo 7 rokov, kým sa 
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dohodli, ktorá mestská časť sa s ktorou zlúči, kde bude úradovňa. Funguje tam systém solidarity, 

veľká mestská časť dotuje malú.  

 
Poslankyňa Zimmermannová – sa zaujímala o kosenie za internátmi veteriny na spojovacom chodníku 

ku kostolu, od jari tam nebolo pokosené. Odpovedal p. Hučko z oddelenia rozvoja mestskej časti, ţe to 
zisťovali a zaoberali sa tým, sú tam súkromné pozemky, budú zasielať výzvy po identifikácii vlastníkov 

podľa jednotlivých parciel. 

Prednosta MÚ – jedná sa o nezverené plochy, ktoré nepatria Správe mestskej zelene, niektoré patria 
mestu, iné súkromným firmám, oddelenie rozvoja mestskej časti sa snaţí tlačiť na vlastníkov, aby sa 

o ne starali. Reagoval aj starosta, ţe do konca roka pokosené nebude.  
 

Poslanec Ţelezník – mal technickú poznámku k prezentácii prednostu MÚ a v súvislosti s 
pripravovanou komparatívnou analýzou ţiadal, aby grafy boli pravdivé, graf beţné príjmy a výdaje za 

rok 2010 mu nepripadá pravdivý. Ďalej vytkol, ţe pri zobrazení úspor a šetrení na plate starostu 

a prednostu, nespomenul úspory na odmenách poslancov, pričom tie sú kvantitatívne najvýznamnejšie 
v spomenutom období, poslanci pol roka odmeny nedostávali, vzdali sa ich.  

 
Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, preto ju starosta  ukončil a prešiel k poslednému bodu programu. 

 

 
6. Záver 

 
Starosta Gaj ukončil rokovanie XVI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom 

a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial 
im pekný zvyšok horúceho letného dňa. 

 

 
Košice, 06.08.2012 

 
Zapísala:  

 

Iveta Pankovičová     „podpísané“ 
zapisovateľka 

              ................................................... 
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Anna Zimmermannová     „podpísané“ 
poslankyňa 
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Jaroslav Polaček     „podpísané“ 

prednosta 
                                                                  ................................................... 

 
 

 

Marián Gaj      „podpísané“  
starosta 

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


