
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

 

Dôvodová správa 

k bodu č. 10 na XVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

 

Informácia o výsledkoch rokovaní s poslancami  MZ MČ Košice – Sever vo volebnom 

období 2010 – 2014 o návrhoch mimosúdnych dohôd o urovnaní v zmysle Uznesenia MZ 

MČ Košice – Sever č. 207/2017 

  

 

 Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na XVII. zasadnutí dňa 25.1.2017,  

schválilo Uznesenie č. 207/2017, ktorým odporúčalo starostovi Mestskej časti Košice – Sever 

rokovať so žalobcami Ing. Viliam Beňo a spol. v súdnom spore o vydanie platobného rozkazu 

na plnenie sp. zn. 25C/210/2014 s cieľom uzavretia mimosúdnej dohody o urovnaní (ďalej len 

Dohoda) v súlade s odporúčaniami  navrhnutými v Prílohe k predloženej analýze: Posúdenie 

nároku poslancov miestneho zastupiteľstva na odmenu a úspech klienta v súdnom konaní 

o zaplatenie odmeny poslancom (ďalej len Právna analýza). 

 

 Starosta MČ Košice – Sever na základe uvedeného uznesenia MZ, listom zo dňa 

23.2.2017 pozval všetkých žalobcov v predmetnom spore na osobné stretnutie, za účelom 

rokovania o uzavretí Dohody.  Žalobcom zaslaný návrh mimosúdneho urovnania bol v súlade 

s Uznesením MZ MČ Košice – Sever  č. 207/2017   (obdobie 02/2011 – 05/2011 nevyplatiť, 

obdobie  08/2012 – 04/2013 vyplatiť 80 %, obdobie 10/2013 – 12/2013 vyplatiť 80 % a za 

trovy konania vyplatiť paušálne 100 €).  

 

 O prerokovanie zaslaného návrhu Dohody prejavili záujem 13 žalobcovia, z toho 3 

súhlasili s predloženým návrhom a 10 žalobcovia predložili protinávrh. 5 žalobcovia na list 

MČ Košice – Sever o uzavretí Dohody nereagovali, prípadne list ani neprevzali. Rozpis 

žalobného návrhu, návrhu mimosúdnej dohody a protinávrhu podľa jednotlivých žalobcov je 

uvedený v prílohe č. 1. 

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme, aby Miestne zastupiteľstvo MČ 

Košice – Sever schválilo uznesenie, ktorým odsúhlasí starostovi MČ Košice – Sever uzavrieť  

Dohodu so  žalobcami, ktorí prejavili záujem o uzavretie Dohody v súdnom spore Ing. Viliam 

Beňo a spol. sp. zn. 25C/210/2014. 

 

 

 
           


