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ZÁPISNICA 

  
 

z  XVIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 11.01.2022 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

  Listina prítomných z 11.01.2022 

  Návrh uznesenia k bodu programu č. 4: Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti 
Košice - Sever 

  Dôvodová správa k bodu programu č. 4 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: utorok, 11.01.2022, od 16.00 hod. do 16.20 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 
 

Počet prítomných:  9 – podľa priloženej prezenčnej listiny 

 3 poslanci boli pripojení online – p. Kokošková, p. Novák a  
p. Takáčová 

 
Neprítomný: 1 – poslanec Viliam Beňo   

 
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 XVIII. zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva a privítal poslancov, kontrolóra MČ a zamestnancov MČ. Vysvetlil, že ako bolo uvedené 

v pozvánke, zasadnutie sa uskutoční formou prezenčne v zasadačke MÚ MČ Košice – Sever na 
Festivalovom námestí č. 2, ale súčasne aj online spôsobom videokonferenčného hovoru 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Kto sa nemohol zúčastniť prezenčne alebo sa nemohol 

pripojiť, bude môcť hlasovať elektronicky do 14. januára 2022 do 10.00 hod. Konštatoval, že v čase 
otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti v zasadačke miestneho úradu prítomných 9 poslancov 

MZ MČ Košice – Sever, 3 poslanci sú pripojení online, teda spolu 12 poslancov, čo je nadpolovičná 
väčšina všetkých zvolených poslancov, takže MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

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

     komisie 
 

Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Martina Rogovského a Máriu Sadovskú. 

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

Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Milana Baraníka a Jozefa Filipka. 
            

Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Ladislava Kuczika a Vladimíra Puškára. 
 

Starosta dal hlasovať najprv o návrhoch za členov návrhovej komisie. Hlasovania sa zúčastnilo 12 

poslancov.  
 

Hlasovanie č. 1:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
návrhovú komisiu v zložení: Milan Baraník a Jozef Filipko.  
 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Hlasovalo 12 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 2:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 

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

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 XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu. 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. Hlasovalo 12 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 3:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 

 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XVIII. 
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. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever 

5. Záver 
                                                                                                                                                                                                           
 

4.  Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever 
 

Starosta konštatoval, že toto neplánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva bolo zvolané z dôvodu, 
že súčasný kontrolór MČ Ing. Pavol Gallo sa na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

konanom dňa 20.12.2021 ústne a neskôr aj písomne vzdal funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – 
Sever k 31.01.2022. 

Na základe uvedených skutočností v súlade so zákonom o obecnom zriadení je potrebné navrhnúť 

termíny:  

- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra miestnym zastupiteľstvom sa uskutoční 11.01.2022,  

- termín odovzdania prihlášky je do 11.02.2022 do 12.00hod., 

- voľba sa uskutoční na plánovanom zasadnutí miestneho zastupiteľstva – 28.02.2022. 

Starosta uviedol, že poslanci materiál k tomuto bodu obdržali, bolo v ňom uvedené aj to, aké 

kvalifikačné predpoklady musí kandidát spĺňať. Starosta doplnil ešte ďalšie dôležité informácie: 

- deň nástupu novozvoleného kontrolóra do práce je 01.04.2022 

- súčasný kontrolór vykonáva funkciu v rozsahu 20 % pracovného úväzku 

- miestne zastupiteľstvo musí menovať komisiu pre overenie splnenia náležitostí doručených 

prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever  

- podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  

 
Starosta pripomenul, že pri voľbách kontrolóra, ktoré sa uskutočnili v apríli 2021 pracovala komisia pre 

overenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra 
Mestskej časti Košice – Sever v zložení: 

predseda: JUDr. Andreja Takáčová 

členovia:   Monika Kokošková, Mgr. Mária Sadovská. 
 

Ak bude všeobecný súhlas poslancov a menované poslankyne budú súhlasiť, podľa jeho názoru by 
bolo vhodné, aby zostali pri tomto zložení komisie. Na výzvu starostu, či menované poslankyne 
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súhlasia s menovaním do komisie sa poslankyňa Takáčová vyjadrila, že súhlasí s menovaním za 

predsedu komisie a poslankyne Kokošková a Sadovská sa vyjadrili, že súhlasia s menovaním za členov 

komisie. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
Do diskusie sa prihlásil poslanec Filipko a povedal, že na základe toho, čo odznelo, dopĺňa návrh 

uznesenia o mená členov komisie v časti:  

E. menuje 
komisiu pre overenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever v zložení: 
predseda: JUDr. Andreja Takáčová 

členovia:   Monika Kokošková, Mgr. Mária Sadovská. 
 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever dňom 31.01.2022 

B. vyhlasuje 

v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - 

Sever na deň 28. februára 2022 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

- Sever 

C. konštatuje, 

že kandidát musí spĺňať: 

a) kvalifikačný predpoklad podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

b) požiadavky podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

bezúhonnosť. 

D. určuje 

rozsah výkonu funkcie, náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra a spôsob 

vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever takto: 

a) výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever v rozsahu 20 % pracovného 

úväzku, 

b) náležitosti písomnej prihlášky: 

- osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov  a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení   neskorších  predpisov   

na základe § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, kontaktné údaje (telefón, 

prípadne e-mail), 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2959742&f=3
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- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie kópie 

dokladov preukazujúcich doplňujúce vzdelanie a spôsobilosti, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účel 

vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever; 

c) termín doručenia prihlášky: do 11.02.2022 do 12:00 hod.; 

d) miesto a spôsob doručenia prihlášky: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi 

doručiť osobne alebo poštou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice - 

Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, v zalepenej obálke s označením: „Voľba 

kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever – NEOTVÁRAŤ“ ; 

e) posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov miestneho 

zastupiteľstva, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov, 

f) ako kandidáti na voľbu kontrolóra budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné 

predpoklady a prihlášku s požadovanými náležitosťami doručia včas; týmto kandidátom 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever zašle poštou pozvánku na voľbu kontrolóra, 

g) predstavenie kandidátov sa uskutoční priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva 

v abecednom poradí, pričom každý kandidát má právo vystúpiť v časovom rozsahu do 5 

minút,  

h) voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, 

ch) deň nástupu novozvoleného kontrolóra do práce je 01.04.2022. 

E. menuje 

komisiu pre overenie splnenia  náležitostí  doručených  prihlášok  jednotlivých  kandidátov  

na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever v zložení: 

predseda:   JUDr. Andreja Takáčová  

členovia:   Monika Kokošková, Mgr. Mária Sadovská  

F. žiada 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever zabezpečiť vyhlásenie dňa konania voľby 

kontrolóra na  úradnej  tabuli  a  spôsobom  v mieste  obvyklým  -  zverejnením    na webovej 

stránke Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

Starosta zhrnul, že za prijaté uznesenie hlasovali 9 poslanci, ktorí boli osobne prítomní v zasadačke na 

miestnom úrade a 3 poslanci, ktorí boli online pripojení, spolu 12 poslancov.  
 

Ostáva ešte poslanec Viliam Beňo, ktorý nebol prítomný na miestnom úrade ani online pripojený. 

Môže elektronicky hlasovať do piatka 14. januára 2022 do 10.00 hod.  
 

Poslanec Ing. Viliam Beňo hlasoval k bodu č. 4: Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – 
Sever elektronicky v stanovenom termíne dňa 14.01.2022 o 9.09 hodine a hlasoval za prijatie 
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predloženého návrhu uznesenia. Jeho hlas sa pripočíta k predchádzajúcim 12 hlasom. Z toho vyplýva, 

že za prijatie uvedeného uznesenia k bodu č. 4 programu hlasovalo všetkých 13 poslancov.  

 
  

5.  Záver 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA konštatoval, že program dnešného 

zasadnutia vyčerpali. Poslancom, ktorí boli osobne prítomní na zasadnutí aj tým, ktorí boli online 
pripojení poďakoval za účasť a ukončil XVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever.   
 

 
Košice, 14.01.2022 

 

 
Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

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

 
Zápisnicu overili: 

 
Mgr. Martin Rogovský      „podpísané“ 

poslanec  
                                                                              ................................................... 

 

 
 

Mgr. Mária Sadovská 
poslankyňa       „podpísané“ 

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

  
 

 
Ing. Peter Luczy 

prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 
 

Ing. František Ténai, MBA  
starosta        „podpísané“ 

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


