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 Prílohy:          Pozvánka na XVII. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných z 20.12.2021 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 
  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever za obdobie  

od 14.09.2021 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2022  
  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021  

(4. rozpočtové opatrenie) 
  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2022 - 2024 

  Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 55/2021 o podmienkach poskytovania dotácií  

z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever 
Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2022  
 



Zápisnica zo XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 20.12.2021                 strana  2  

Overili: 
  

 

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

 
Dátum a čas rokovania: pondelok, 20.12.2021, od 16.00 hod. do 17.20 hod. 

      
Počet  zvolených poslancov: 13 

 

Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Ospravedlnení:   1 – poslankyňa p. Takáčová   
 

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 XVII. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej 
miestnosti prítomných 9 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 Pavla Holečka. 

 

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

Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Máriu Sadovskú a Ladislava Kuczika. 
                                          

Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Martina Rogovského a Máriu Tomášovú. 

 
Starosta dal hlasovať najprv o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 9 

poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci Jozef Filipko, Lukáš Novák, Bartolomej Szabó a 
Andreja Takáčová.  

 
Hlasovanie č. 1:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Mária Sadovská a Ladislav 
Kuczik. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Jozef Filipko, kvórum sa zvýšilo na 10. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 10 

poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci Lukáš Novák, Bartolomej Szabó a Andreja Takáčová.  
 

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

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

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 XVII. 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 10 poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní 

poslanci Lukáš Novák, Bartolomej Szabó a Andreja Takáčová. 
 

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

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

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 Mestskej časti Košice - Sever 

5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

6. Správa miestneho kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za 

obdobie od 14.09.2021 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2022 

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

(4. rozpočtové opatrenie) 

9. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2022 – 2024 

10. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 55/2021 o  podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever 

11. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2022 

12. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

13. Interpelácie a dopyty poslancov 

14. Rôzne 

15. Záver                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           
 
4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 01.09.2021 do 30.11.2021 

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.  

 
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 
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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. 
 

Hlasovanie č. 4: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 11. 

 
 

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 XVI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 
24.09.2021.   

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslankyňa Sadovská prečítala 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.  Správa miestneho kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti  

     za obdobie od 14. 09. 2021 

 
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že všetko uviedol v písomnej správe, odpovie 

na prípadné otázky.  
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa prihlásil poslanec Beňo a spýtal sa kontrolóra MČ, na dlhodobo odstavené vozidlá v MČ, 
či je reálne riešenie, ktoré odporučil v správe - zaviesť evidenciu nahlásených a zistených vozidiel 

a túto zverejňovať na webovej stránke MČ a prípadne pre obyvateľov MČ pripraviť informáciu 
o spôsobe nahlasovania takýchto vozidiel. V spolupráci s Mestskou políciou odporučil všetky dlhodobo 

odstavené vozidlá začať označovať výveskami s vyznačením upozornenia na odstránenie vozidla do 
určeného termínu a upozornením, že bude vyrubená daň za zabratie verejného priestranstva. 

  

Kontrolór MČ odpovedal, že na 100 % nie je, ale ďalšími krokmi - intenzívnou prácou, zapojením 
občanov, verejnej mienky sa dá počet minimalizovať. Počíta s tým, že keď mesto dobuduje určené 

parkovisko v areáli Bytového podniku, podstatne sa zlepší situácia. Momentálne usiluje o to, aby sa 
táto otázka stala vecou verejnosti, preto odporúča vývesky, teraz je mnohokrát odstavenie auta 

anonymné, kľudne by zverejňoval zoznam áut aj s fotkami na webovej stránke mestskej časti. 
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Starosta doplnil, že VZN bolo prijaté na tlak starostov, chcú do toho veľmi intenzívne zapojiť Mestskú 

políciu, dva a pol roka sa rozpráva o určenom parkovisku, preto bol tento bod aj na mestskom 

zastupiteľstve, musia tlačiť nato, aby sa to určené parkovisko minimálne s kapacitou 100 miest pre 
100 vozidiel pripravilo čím skôr. Od 1.3.2022 sa mení legislatíva, bude zákaz parkovania na 

chodníkoch, tam kde nie sú vyznačené miesta či už vodorovným alebo zvislým dopravným značením, 
tým sa zníži počet parkovacích miest v mestskej časti. 

Poslanec Puškár konštatoval, že bude potrebné v mestskej časti zregulovať parkovanie. 

Starosta nadviazal, že ak budú riešiť systém parkovania na chodníkoch, bude potrebné pripraviť 
dopravné projekty, v januári by sa mali stretnúť a povedať si, ktoré sú tie lokality, kde sú za 

legalizáciu parkovania na chodníkoch, ak to umožňuje šírka komunikácie. 
Poslanec Puškár sa spýtal, či sú na tento účel vyčlenené prostriedky v rozpočte. 

Odpovedal starosta, že zatiaľ nie, je to nová vec, nechcú zaťažovať rozpočet, ale sú peniaze 
vyčlenené na nejaké projekty a na riešenie parkovania. 

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

Správu miestneho kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za 

obdobie od 14.09.2021. 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 6:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

7.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2022 
 

Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že návrh plánu kontrolnej činnosti bol 
poslancom zaslaný spolu s pozvánkou a ostatnými materiálmi, bol zverejnený obvyklým spôsobom, ak 

poslanci majú ďalšie námety alebo návrhy na jeho úpravu alebo doplnenie, rád ich privíta. 

 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie 
 

návrh Plánu  kontrolnej činnosti  miestneho  kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever  

na 1. polrok 2022. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 
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8.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 
     (4. rozpočtové opatrenie)  

 
 

Starosta na úvod povedal, že sa blíži koniec roka, je potrebné financie a niektoré činnosti nastaviť, 

poslanci obdržali návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 (4. rozpočtové 
opatrenie), je potrebné upraviť niektoré položky, kde nemôžu prečerpávať, prípadne tam, kde 

potrebujú doplniť finančné zdroje. 
Starosta otvoril diskusiu. 

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

správe sú rozpísané navrhované zmeny. Komisia sa stotožnila so všetkými navrhovanými zmenami. Na 

základe požiadavky z miestneho úradu, komisia navrhuje ešte jednu zmenu z dôvodu, že mestská časť 
požiadala o zálohovú platbu k projektu poskytovania opatrovateľskej služby, táto záloha bola 

poukázaná miestnemu úradu dňa 15.12.2021 vo výške 199 104.- €. 

Poslanec Kuczik prečítal návrh uznesenia. 
 

Starosta doplnil, že ide o grant z projektu podpory miezd terénnej opatrovateľskej služby, podávali 

žiadosť o grant na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby mohli financovať terénnu 

opatrovateľskú službu. Získali 497 700,- € na obdobie 24 mesiacov, projekt sa začal realizovať 

1.12.2021, na 30 a pol opatrovateliek, je to dofinancovanie miezd a odvodov, obdržali 40 % zálohovú 

platbu, ktoré budú postupne čerpať, peniaze nabehli na účet, je potrebné sa s tým vysporiadať. 
 

Poslanec Puškár sa spýtal, či mestská časť má nejakú spoluúčasť. 
Odpovedal starosta – grant je 100 % preplácaný, je to s nulovým kofinancovaním. Štyri mestské časti 

v meste majú terénnu opatrovateľskú službu, 3 mestské časti (Sever, Západ, Juh) požiadali o grant a 

aj ho dostali. Sídlisko Dargovských hrdinov nemôže o grant žiadať, lebo nemá vysporiadané záväzky 
voči štátnemu rozpočtu. 

  
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 

Poslanec Kuczik prečítal 1. návrh uznesenia k tomuto bodu – doplnenie zmeny Programového rozpočtu 
MČ Košice – Sever na rok 2021. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

doplnenie zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 (4. rozpočtové 

opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy    199 104 € 
 
 

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 2. návrh uznesenia k tomuto bodu. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

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

(4. rozpočtové opatrenie) v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu: 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                                - 7 958 €           
 

Bežné výdavky                                                                                                             - 7 958 € 
Program 3: Komunikácie                                                                                              - 8 458 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                            + 500 € 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy       + 8 458 € 
 

 

Finančné operácie 

 

Príjmy    - 8 458 € 
Prevod z rezervného fondu                                                                                            - 8 458 € 

 

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

na rok 2021 (4. rozpočtové opatrenie). 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

 

 
9.   Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2022 - 2024  

                  
Starosta skonštatoval, že poslanci návrh rozpočtu obdržali. Predkladajú rozpočet v decembri a bol by 

rád, keby ho aj prijali, aj z dôvodu, že mesto má prijatý rozpočet. Na 2-dňovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach došlo aj k návrhom zmien tohto rozpočtu, ale mestský rozpočet bol prijatý, 

z 36 prítomných poslancov 35 hlasovalo za jeho prijatie. Požiadal poslancov aj o schválenie zmeny 

programového rozpočtu z dôvodu, že sú rozbehnuté nejaké procesy, budúci rok je volebný rok a chcel 
by, aby mohli všetci spoločne pokračovať v naštartovaných procesoch a činnostiach pre obyvateľov, 

aby sa niektoré procesy nezabrzdili. To, že na mestskom zastupiteľstve boli prijaté nejaké 
pozmeňujúce návrhy, premietnu pri zmenách rozpočtu aj do rozpočtu mestskej časti. 

 

Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ. 
Kontrolór MČ - budúcoročný rozpočet aj viacročný rozpočet mestskej časti má množstvo úskalí, na 

budúci rok je tu predpoklad podstatne vyššej inflácie, predpoklad zvyšovania cien energií a ďalších 
médií. Aby tých neistôt bolo čo najmenej, bude potrebné ďalšími rozpočtovými opatreniami a 

zmenami sa dostať do takej podoby rozpočtu, ktorý bude reprezentovať všetky finančné možnosti,  
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ktoré bude mať v budúcom roku mestská časť. V priebehu budúceho roka dôjde ešte k zmenám a na 

tie bude musieť operatívne reagovať pán starosta. Na základe uvedených skutočností odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 

2022 - 2024 a schváliť návrh rozpočtu na rok 2022.  
 

Starosta otvoril diskusiu. 

Poslanec Kuczik sa vyjadril za komisiu finančnú – komisia prerokovala materiály k rozpočtu na roky 
2022 – 2024 po jednotlivých položkách, stotožnila sa so stanoviskom pána kontrolóra. Zaujímavosťou 

tohto rozpočtu je nová príjmová položka z dane za rozvoj, ktorá je v roku 2022 v sume 47 724 €, čo 

obohatí rozpočet. Prerokovali aj návrh zmeny – doplnenie Programového rozpočtu MČ Košice – Sever 
na rok 2022, lebo sú rozbehnuté opravy v budove miestneho úradu, na to bude reflektovať návrh 

zmeny rozpočtu, ktorý  prečítal.  
 

Poslanec Puškár sa vyjadril za komisiu sociálnu, ktorá prerokovala návrh programového rozpočtu 

v Programe: 6 a odporučila ho schváliť. 
Spýtal sa, či by bolo možné v Programe Prostredie pre život v bode 5.4., kde je napísané detské 

ihrisko Cesta pod Hradovou 34 rok 2021 a detské ihrisko Gerlachovská rok 2022 doplniť aj druhé 
ihrisko Cesta pod Hradovou. Navrhuje zahrnúť do rozpočtu aj detské ihrisko Cesta pod Hradovou 34, 

nakoľko bolo plánované, len sa to posunulo o rok neskôr. Finančné prostriedky by mohli byť z dane za 

rozvoj, čo mestská časť dostane. 
Reagoval starosta – oproti detskému ihrisku na Ceste pod Hradovou 34 postavili v roku 2020 detské 

ihrisko za bytovkou č. 31-33, súčasne sa robí rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri základnej škole 
a za tým je malé detské ihrisko, kde teraz robili revíziu. Predpoklad je, že keď sa otvorí multifunkčné 

ihrisko pri základnej škole, otvorí sa aj to malé ihrisko za tým. Je potrebné aj finančné krytie, teraz 
nevie nato zareagovať. Starosta odporučil vrátiť sa k tomu na februárovom zasadnutí v roku 2022 

a najskôr urobiť ihrisko na Gerlachovskej. 

 
Poslankyňa Sadovská sa vyjadrila k návrhu rozpočtu za komisiu sociálnu, ktorá prerokovala návrh 

programového rozpočtu v Programe: 4 a odporučila ho schváliť. 
 

Poslanec Kuczik sa priklonil k tomu, aby návrh rozpočtu schválili v pôvodnom znení s tou jednou 

zmenou, ktorú prečítal, lebo ako píše aj pán kontrolór vo svojej správe, je veľa neznámych vecí, ktoré 
ich určite donútia meniť rozpočet v budúcom roku, možno už vo februári. Potom môžu riešiť aj ihrisko 

Cesta pod Hradovou 34. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. Zhrnul, že prebehnú 3 hlasovania – 

hlasovanie o stanovisku kontrolóra MČ k návrhu PR, hlasovanie o doplnení PR a hlasovanie o pôvodne 
pripravenom návrhu programového rozpočtu. 

 
Poslanec Kuczik prečítal návrh 1. uznesenia k tomuto bodu.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever k návrhu Programového rozpočtu na 

rok 2022 a  viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
uznesenie bolo prijaté. 
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Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Lukáš Novák, kvórum sa zvýšilo na 12. 

 
Poslanec Kuczik prečítal návrh 2. uznesenia k tomuto bodu.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

doplnenie Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022: 

 

1. Bežný rozpočet 

Výdavky        40 000 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy     40 000 € 

 

 

2. Použitie rezervného fondu vo výške 40 000 € 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. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh 3. uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) schvaľuje 

 

1. Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2022 

     

Bežný rozpočet     

Príjmy 2 420 501    

Výdavky            2 411 242    

Rozdiel – prebytok                        9 259    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 0    

Výdavky 152 000    

Rozdiel – schodok - 152 000    
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Finančné operácie     

Príjmy 142 741    

Výdavky 0    

Rozdiel – prebytok                                 142 741                      

 

Príjmy celkom    2 563 242     

Výdavky celkom  2 563 242 

Rozdiel             0 

 

2. Použitie rezervného fondu vo výške 38 000 € 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 2023 – 2024  

 

       

              Rok 2023       Rok 2024 

Bežný rozpočet     

Príjmy 2 336 810  2 087 930  

Výdavky            2 336 810  2 087 930  

Rozdiel                       0  0  

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 0  0  

Výdavky 0  0  

Rozdiel  0                    0  

     

Finančné operácie     

Príjmy 0  0  

Výdavky 0  0  

Rozdiel                                                               0                                     0 

 

Príjmy celkom                                                    2 336 810  2 087 930 

Výdavky celkom 2 336 810  2 087 930 

Rozdiel  0   0 

 

Súčasťou uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu MČ Košice – Sever                         

na roky 2022 – 2024. 

 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
uznesenie bolo prijaté. 
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10.  Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 55/2021 o podmienkach poskytovania dotácií 

        z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever  
 

Starosta informoval, že tento návrh VZN bol pripravený z dôvodu, že na miestny úrad prichádzajú 
žiadosti na podporu rôznych aktivít, či už športových alebo kultúrnych. Upravuje podmienky 

poskytnutia a zúčtovania dotácií, náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie, postup pri poskytnutí 

dotácie a podmienky jej použitia ako aj mimoriadne dotácie. 
 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke dňa 03.12.2021, 
v stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky.  

  
Starosta otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje  

 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 55/2021 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever. 
 

 Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13: za – 11,  proti – 1 (p. Kokošková),  zdržal sa – 0,   
uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou prítomných poslancov MZ. 

 

 

11.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
        Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2022 

 
Starosta uviedol, že pripravili návrh termínov, tak ako doposiaľ miestna rada by bola pred 

zastupiteľstvom, dbali nato, aby sa miestne zastupiteľstvo konalo každé dva mesiace. 

Poslanec Puškár upozornil, že termín 25.02.2022 koliduje s jarnými prázdninami, poslanci sa zhodli na 
termíne 28.02.2022 a tento pozmeňujúci návrh si osvojila návrhová komisia a zapracovala ho do 

návrhu uznesenia, ktorý prečíta.   
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

 

berie na vedomie 

 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever na 1. polrok 2022. 
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Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever: 

 

 
 28.02.2022 (pondelok) o 14.00 hod. 

 29.04.2022 (piatok) o 14.00 hod. 

 24.06.2022 (piatok) o 14.00 hod. 

 

 
Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever: 

 
 

 28.02.2022 (pondelok) o 15.00 hod. 

 

 29.04.2022 (piatok) o 15.00 hod. 

zasadnutie bude spojené so slávnostným odovzdaním ocenení osobnostiam Mestskej časti 
Košice – Sever 

 
 24.06.2022 (piatok) o 15.00 hod. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 

 
12.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 
návrhu uznesenia. 
  

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever,  

 

odporúča vydať kladné stanovisko  

 

a) k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania:„Armeria infraštruktúra“ 

lokalita Pod Bankovom, 

b) k projektovej dokumentácii pre účely konania o umiestnení stavby: „IBV Armeria“, 

lokalita Pod Bankovom, 

c) k projektovej dokumentácii pre účely konania o umiestnení stavby: „INS FTTH KE 

PALO 00 Čermel – optická sieť“, lokalita Prielohy 

 

a odporúča vydať záporné stanovisko  

  

k projektovej dokumentácii pre účely umiestnenia stavby: „Bytový dom Čermeľ“, na 

Čermeľská cesta.  
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kokošková),   
            uznesenie bolo prijaté. 

 
 

13.  Interpelácie a dopyty poslancov 
 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 
Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
14.  Rôzne 
 

Starosta na úvod povedal, že riešia problematiku Tomášikovej ulice a zjednosmernenia Tomášikovej 

ulice. Zajtra majú stretnutie s hlavným architektom mesta Košice p. Kropom, ktorý bol asi pred 
mesiacom aj na stretnutí priamo na mieste na Tomášikovej ulici. Predsedníčka komisie rozvoja má 

pripravený návrh uznesenia, ktorým by mohli potvrdiť uznesenie z roku 2019. Vtedy žiadali mesto o 
to, aby sa zjednosmernil výjazd z Tomášikovej ulice a zabezpečil sa výjazd na Národnú triedu. Ak 

schvália tento návrh, zajtra na rokovanie s Útvarom hlavného architekta by išli s týmto návrhom,  
aby potvrdili zjednosmernenie toho výjazdu. Z ÚHA vyšiel výstup, s ktorým nie sú spokojní. 

Starosta otvoril diskusiu.  

 
Poslanec Puškár sa spýtal, či je uznesenie záväzné. 

Odpovedal mu zástupca starostu p. Filipko, že pre nich je záväzné. V minulosti platilo nepísané 
pravidlo, že pokiaľ mestské časti príjmu uznesenie alebo sa vyjadria k celomestskej alebo aj miestnej 

problematike, mesto Košice by malo rešpektovať tento názor. Je dôležité, aby aj po nejakých zmenách 

po 2 rokoch potvrdili, že trvajú na tom názore. Starosta musí mať v ruke nejaký argument, že na tom 
trvajú, aby na ÚHA začali na tom pracovať. 

Starosta – prvá základná vec pre starostu, aby mohol ísť jednať a potvrdiť, že to má byť tak, je 
podpora poslancov a na druhej strane podpora obyvateľov, nato je petícia. Podpora poslancov pre 

riešenie tohto problému aj po 2 rokoch je potrebná. Budú sa snažiť to presadiť, aby to bolo záväzné, 
aby sa našlo také riešenie, ktoré bude v tejto lokalite vyhovovať. V tomto  riešení nevidí jednu jedinú 

pozitívnu vec pre obyvateľov. 

Kontrolór MČ potvrdil, že je dôležité jednotné stanovisko obidvoch orgánov mestskej časti – starostu 
a poslancov. 

Starosta požiadal p. Tomášovú, aby prečítala návrh unesenia.  
 

Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
nesúhlasí s predloženým ideovým návrhom 1. etapy Bezpečnostného projektu ZŠ Tomášikova 

a odporúča k nemu vydať záporné stanovisko. Pri riešení dopravnej situácie odporúča postupovať 
v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever č. 54/2019, vytvorením nového 

výjazdu z Tomášikovej ulice na Národnú triedu.  
  

Poslanec Filipko sa vyjadril, že by v návrhu uznesenia zmenil jedno slovo namiesto „odporúča“ 

navrhuje znenie „žiada“ postupovať. Poslankyňa Tomášová súhlasila s úpravou návrhu uznesenia. 
 

Do diskusie sa prihlásil kontrolór MČ a informoval, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach bol zvolený za hlavného kontrolóra mesta na ďalšie funkčné obdobie. Oficiálne oznámil, že   

ku 31.12.2021 sa vzdáva funkcie kontrolóra mestskej časti. Je stále k dispozícii, nie je pre neho 

problém prísť na komisiu alebo na miestne zastupiteľstvo, kedykoľvek konzultovať alebo poradiť. 
Starosta sa spýtal kontrolóra na ďalší postup. 

Kontrolór MČ odpovedal, že je potrebné do 60 dní od ukončenia  jeho činnosti vyhlásiť nové voľby. 
Starosta konštatoval, že kým sa vyhlási voľba kontrolóra a kým ho zvolia, mestská časť bude nejaký 

čas bez kontrolóra. Starosta požiadal kontrolóra o súčinnosť v tomto období. 
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Poslanec Beňo povedal, že akceptujú jeho rozhodnutie a spýtal sa, či neprehodnotí dátum vzdania sa 

funkcie napríklad na 28. február 2022 z dôvodu zachovania kontinuity kontrolnej činnosti.  
Kontrolór odpovedal, že v tom nevidí problém, lebo ešte stále tu zostalo dosť rozrobenej práce, teší 

ho, že sa naštartoval proces zmien všeobecne záväzných nariadení, napr. VZN o poskytovaní dotácií je 
veľmi dobre urobené, štandardné. Bude rád sledovať ako sa rozvíja Sever, momentálne vníma Sever 

ako mestskú časť, ktorú čaká najdynamickejší rozvoj zo všetkých mestských častí. 

Kontrolór súhlasil, že termín vzdania sa funkcie zmení na 31. januára 2022, ale dlhšie nie.  
Starosta reagoval, že písomné vzdanie sa funkcie kontrolóra mestská časť zaeviduje. 

 
Poslankyňa Kokošková poďakovala kontrolórovi za vykonanú prácu a spýtala sa na Szakayho ulicu, 

mal sa meniť projektant. 
Starosta - nemajú stále obstaraného projektanta, oslovili p. Titla, vidia potrebu riešiť projektovo viac 

komunikácií v MČ, navrhuje postup obstarať jedného projektanta na viacero ulíc vo viacerých 

lokalitách MČ, v rámci toho by riešili aj Szakayho ulicu.  
 

Poslanec Novák – občania sa mu sťažovali, že pravdepodobne Mestské lesy ťažbou narušili označenú 
cestu z Bankova smerom na Jahodnú kolesovými strojmi, či vedia na nich vplývať, aby to dali do 

pôvodného stavu. 

Starosta – predpokladá, že ide o prechodný stav, overia tú informáciu, komunikácia s Mestskými lesmi 
je dobrá, ideálne by bolo, keby niekto poslal aktuálne fotky, aby presnejšie vedeli zadefinovať lokalitu. 

Poslankyňa Kokošková sa spýtala na vyhliadkovú vežu a prechod pre chodcov pred bufetom, mala by 
sa tam znížiť rýchlosť. 

Reagoval starosta – ako mestský poslanec za mestské časti Sever, Kavečany a Džungľu dlhodobo 
prosí primátora, aby urobili niečo s tou cestou do Kavečian. Usiluje o to, aby sa čiastočne 

zrekonštruovala cesta a urobil prechod, osvetlenie tam je. K zníženiu rýchlosti povedal, že navrhli 5 

lokalít, kde by mali byť umiestnené 2 - 3 statické merače s ukazovateľom rýchlosti. Môžu osloviť 
Krajský dopravný inšpektorát, aby tam častejšie merali rýchlosť. Zo strany mestskej časti pôjde na 

mesto požiadavka na prechod a zníženie rýchlosti v danej lokalite. 
 

Poslanec Kuczik povedal, že obdobný problém je cesta z Baránka smerom na Bankov, nikto 

nerešpektuje, že je tam 50-ka, každý si myslí, že už je mimo mesta, je tam veľa cyklistov, stret 
cyklistov s autami je veľký problém, pýtal sa, či sa tam nedá dať nejaká doplnková značka.   

Starosta reagoval, že nato bola prijatá novela o 1,5 m vzdialenosti.  
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ukončil diskusiu k bodu Rôzne.  

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

 

nesúhlasí s predloženým ideovým návrhom 1. etapy Bezpečnostného projektu ZŠ 

Tomášikova a odporúča k nemu vydať záporné stanovisko. Pri riešení dopravnej situácie 

žiada postupovať v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever č. 

54/2019, vytvorením nového výjazdu z Tomášikovej ulice na Národnú triedu.   
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 

 
15.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA konštatoval, že program dnešného 
zasadnutia vyčerpali, všetkým poslancom a pánovi kontrolórovi poďakoval za účasť. Povedal, že aj  
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tento rok bol dosť náročný, ale je optimista, verí, že budúci rok bude lepší. Poďakoval za pomoc, 

podporu, spoluprácu, nápady, námety a poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
rodiny, priateľov a známych, poprial všetkým veľa zdravia, lebo to je v súčasnej situácii 

najdôležitejšie. Potom ukončil XVII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.  
 

 

Košice, 20.12.2021 
 

 
Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

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

 
Zápisnicu overili: 

 
Ing. Milan Baraník 

poslanec                     „podpísané“ 

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

 
 

Pavol Holečko 
poslanec       „podpísané“ 

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

  
 

 
Ing. Peter Luczy 

prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 
 

Ing. František Ténai, MBA  

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


