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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XVIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 19.04.2017 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

           

Prílohy:           Pozvánka na XVIII. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných z 19.04.2017 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ MČ Košice – Sever 
  Ročná správa o činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever za rok 2016 

  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o kontrolnej činnosti za mesiac december 2016 

                       a mesiace január až marec 2017  
Návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na obdobie 

1. polroka 2017  
Rozpočtové opatrenia starostu MČ Košice – Sever (10. rozpočtové opatrenie / 2016,  

1. rozpočtové opatrenie / 2017) 
Návrh zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever,  

Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: streda, 19.04.2017, od 15.00 hod. do 19.45 hod. 

      
Počet  zvolených poslancov: 13 

 

Počet prítomných:  11 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  2   (poslanci Štefan Baláž a Vladimír Vágási sa písomne ospravedlnili  
                                                      pred rokovaním MZ) 

 
Ďalší prítomní: Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 
 

 
Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj otvoril XVIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  
a privítal poslancov aj ostatných prítomných.  

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. Na začiatku rokovania zaznela slovenská hymna. 

 
 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Petra Blišťana a Dagmar Kažimírovú. 

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

 
Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Petra Kalanina.  

 

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Jaroslava Polačeka. 
 

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní 
bolo  prítomných 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 1:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda). 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko a Peter Kalanin 
 

mandátovú komisiu v zložení: Kosmas Bekiaris a Jaroslav Polaček.  
 

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

 
Starosta dal hlasovať o udelení slova k daným témam zamestnancom úradu alebo prítomným 

občanom, ktorí požiadajú prostredníctvom niektorého z poslancov o udelenie slova.  
 

 Hlasovanie č. 2:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček) 
    návrh bol schválený. 
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Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Annu Bačovú a p. Ivetu Zahorjanovú, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov.  
 

 

3.  Schválenie programu rokovania 
    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
navrhovanému v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu. 

 
Poslanec Bekiaris navrhol doplniť bod 8.2. Tlač a distribúcia občasníka Kuriér zo Severu v roku 2017. 

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

 
Bod Tlač a distribúcia občasníka Kuriér zo Severu v roku 2017 bude doplnený do programu rokovania 
a označený ako bod č. 8.2. 
 
Ako bod 8.1. navrhol doplniť poslanec Filipko bod Informácia komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

 Hlasovanie č. 4:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0.   

 
Bod Informácia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude 
doplnený do programu rokovania a označený ako bod 8.1. 
 

Poslanec Gibóda navrhol doplniť bod 8.3. Detské jasle Gerlachovská. 
 

 Hlasovanie č. 5:  za – 11,  proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
Bod Detské jasle Gerlachovská bude doplnený do programu rokovania a označený ako bod 8.3. 
 
Poslankyňa Zimmermannová žiada presunúť bod 16. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - 

Sever za bod 10. ako bod 10.1. Je to z dôvodu, ak by nemohla ostať do konca zasadnutia, aby mohla 

predložiť návrh uznesenia, ktorý vyplynul zo zasadnutia komisie. 
 

 Hlasovanie č. 6:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 
 
Bod 16. bude presunutý za bod 10. a označený ako bod 10.1. 
 
Poslanec Gibóda navrhol vypustiť bod 10. 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 z rokovania a presunúť ho na najbližšie rokovanie 

z dôvodu nedostatku času na oboznámenie sa s materiálmi. Starosta vysvetlil, že materiál nemohol 
byť zaslaný poštou, keďže prebieha súdny spor. Všetky fakty sú zrejmé, v predložených materiáloch 

sú doplnené čísla a závery z rokovaní. Po prejednaní bodu vyhlási prestávku. Starosta neodporúčal 

prekladať tému na ďalšie rokovanie, pretože termín súdneho pojednávania je 1. júna 2017.  
 

 Hlasovanie č. 7:  za – 3 (p. Bekiaris, Polaček, Gibóda), proti – 0, zdržal sa – 8  
          (p. Blišťan, Filipko, Haľko, Kalanin, Kertés, Kažimírová, Švajlen, 
           Zimmermannová), 

             návrh nebol schválený, bod 10. bude predmetom rokovania MZ. 
 

Poslanec Gibóda žiadal vysvetlenie, prečo nemohli byť zaslané materiály skôr, ak boli vypracované 
12.4.2017 a nie je v nich nič tajné, jedná sa o verejné peniaze a stanú sa súčasťou verejnej zápisnice.  

 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi. Hlasovalo 11 poslancov. 
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 Hlasovanie č. 8:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda),  
            program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:   MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XVIII. 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. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  

5. Správa o plnení uznesení MZ 
6. Ročná správa o činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever   

7. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o kontrolnej činnosti za december 2016 a január až 

marec 2017   
8. Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2017 

8.1. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
8.2. Tlač a distribúcia občasníka Kuriér zo Severu v roku 2017 

8.3. Detské jasle Gerlachovská 

9. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever  
10. 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 

10.1. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 
11. Projekt „Centrum služieb pre Severanov “ - informácia 

12. Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 17/1993 o povinnostiach pri výkopových prácach 

za účelom odstránenia havárií na podzemných inžinierskych sieťach v komunikáciách a verejnej 
zeleni 

13. Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 31/1999 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich 
predmet služobného tajomstva 

14. Návrh zmien VZN MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 
a Prílohy č. 2 k VZN č. 47  

15. Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice – „Športové ihrisko Národná trieda č. 76 – 
86“ 

17. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

     dní do poslaneckej knihy 
18. Interpelácie a dopyty poslancov 
19. Rôzne 
20. Záver                                                                                                         

                                                                                                 
 

4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 15.12.2016 do 19.4.2017 
poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

Poslanec Gibóda - dňa 11.3.2017 poslal mail poslancom aj starostovi, na ktorý dostal od starostu 
vulgárnu odpoveď. Žiada o ospravedlnenie a odvolanie vyjadrenia, že je pod vplyvom drog.  

Starosta odpovedal, že na svojom vyjadrení trvá.  
 

Poslanec Polaček sa pýtal na súdne pojednávanie s bývalým zamestnancom pánom Rendekom. Nikto 
sa zo strany mestskej časti nezúčastnil, pojednávanie bolo odročené. Je ohromený tým, že MČ 

nepredložila žiaden dôkaz, nepožiadala nikoho aby prišiel svedčiť, nerobí nič, aby ten súdny spor 

vyhrala. Ak chcú ten súd prehrať, nech sa nesúdia, ale dohodnú, lebo pán Rendek je pripravený 
uchádzať sa o svoje pracovné miesto možno 3-4 roky dozadu, jedná sa o obrovské peniaze aj o to, že 

on sa chce vrátiť do práce. Sudca sa neoficiálne vyjadril, že ak mestská časť nič nepredloží, prehrá. So 
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sudcom mali hodinovú neoficiálnu debatu. Vyzval starostu, aby mestská časť predložila dôkazy.  

V danom čase právny zástupca mestskej časti vypracoval nejaké dôvody, prečo tie materiály nie sú na 

súde, prečo JUDr. Stavrovský nie je predvolaný ako svedok, aby mestskej časti pomohol. 
 

Starosta vyhlásil, že nie je pravda, čo poslanec Polaček tvrdí, že sa nezúčastnili súdneho pojednávania 
z dôvodu, že ho ignorovali. S JUDr. Fabiánom, ktorý zastupuje mestskú časť v tomto súdnom spore, 

boli na odchode na pojednávanie. JUDr. Fabián volal sudcovi, sudca oznámil, že na súde bola 

ohlásená bomba. Po dohode so sudcom sa pojednávanie s pánom Rendekom odročilo. Pán Fabián sa 
dohodol so sudcom aj s druhou stranou. Starosta sa k veci nebude vyjadrovať, lebo sa jedná 

o prebiehajúci súdny spor. 
 

Poslanec Gibóda sa pýtal, prečo nebol do toho momentu kontaktovaný vtedajší právny zástupca MČ 
JUDr. Stavrovský za účelom svedectva v prospech MČ. Prečo nie sú využité všetky znalosti na obranu. 

Starosta konštatoval, že p. Gibóda zavádza, odmietol sa vyjadriť, lebo prebieha súdny spor. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Kalanin prečítal návrh uznesenia. 

 

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 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9: za – 8,  proti – 2 (p. Gibóda, Polaček),  zdržal sa – 1 (p. Bekiaris) 
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
5.  Správa o plnení uznesení MZ 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Polanec Kertés sa pýtal na stav plnenia uznesenia o defibrilátore (U č. 199/2016). Prečítal uznesenie.  
 

Starosta sa vyjadril, že by bolo možné urobiť rozpočtové opatrenie, uvoľnili sa nejaké rozpočtové 

prostriedky, keďže sa odstúpilo od kúpy motorového vozidla z dôvodu, že mesto Košice zverilo MČ do 
správy motorové vozidlo zn. Peugeot Partner z Mestskej polície. K dnešnému dňu nebolo dohodnuté 

miesto umiestnenia s Ing. Slávikom. Navrhovaným miestom je jeho objekt na Mieri. Do úvahy 
prichádza ešte Merkúr, treba zvážiť, ktoré miesto je vhodnejšie. 

 
P. Polaček mal faktickú poznámku. Považuje toto uznesenie za nesplnené. Informuje, že MČ 

Ťahanovce predbehla MČ Sever, pretože defibrilátor už majú. Je umiestnený na MČ a bude kolovať 

s pracovníkom na rôzne akcie mesta a mestskej časti. Nie je teda pevne umiestnený, ale putovný. 
Navrhuje uznesenie  presunúť do písm. d) medzi nesplnené uznesenia.  

 
Starosta si myslí, že umiestnenie na miestnom úrade viazané na pracovníka, ktorý má určitý pracovný 

čas, nie je vhodné.  

 
Poslanec Gibóda sa pýtal, či MČ vie zabezpečiť, aby defibrilátor nezmizol, aká je úloha MČ. Pýtal sa 

tiež, prečo je uznesenie č. 199/2016 rovnako nesplnené ako uznesenie č. 71/2015, ktoré je nesplnené 
viac ako rok a 3 mesiace (pripraviť VZN mestskej časti o držaní a chove psov). Malo byť splnené do  
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31.12.2015. Pýtal sa, prečo nevie úrad, resp. starosta pripraviť VZN o držaní a chove psov, napriek 

tomu, že nejaký návrh VZN už bol spracovaný.  
 

Poslanec Filipko v rámci faktickej poznámky oboznámil zúčastnených, že na Miestnej rade problém 
rozoberali a konštatovali, že nemá zmysel vydávať VZN, kým nie je schválená novela zákona o psoch  

v NR SR. Je však pripravený istý materiál.  

 
Prednosta MÚ informoval poslancov o pripravovanom novom Štatúte mesta Košice, ktorý má byť 

účinný od 7.5.2017. Zúčastnil sa na stretnutí, kde preberali pripomienky, ktoré MČ Košice – Sever 
k návrhu štatútu pripravila. Jedna z pripomienok bola, či každá mestská časť vydá osobitné VZN 

o držaní a chove psov alebo mesto jedno spoločné, aby túto problematiku riešilo v celomestskej 
pôsobnosti. Právnici pozastavili proces, pretože čakajú, či mesto príjme návrh.  

 

Poslanec Polaček poďakoval prednostovi MÚ za vysvetlenie. Upozornil kolegov, že v správe o plnení 
uznesení sa objavil nový termín „uznesenie je v plnení“. Podľa neho tieto uznesenia treba považovať 

za nesplnené. Prvé takéto je Uznesenie č. 29/2015 z 18.3.2015, kde sa jednalo o Trhovisko Merkúr. 
Prešli 2 roky a uznesenie nie je splnené. V plnení je tiež uznesenie o bývalých detských jasliach 

Gerlachovská. Nie je mu známy pojem „v plnení“, považuje to za nesplnené. Nemyslí si, že by sa mala 

jeho časť b) vypustiť zo sledovania. Dal návrh na uznesenie – písm. e) by presunul do písm. d). 
 

K Uzneseniu č. 155/2016 písm. b) starosta informoval poslancov že bola ukončená súťaž na 
prenajímateľa detských jaslí Gerlachovská, teda uznesenie bolo splnené. Dňa 4.4.2017 prebehlo 

otváranie obálok, do tohto termínu boli 4 záujemcovia a jediný uchádzač dal ponuku, a to Lekáreň 
IZIS, s.r.o. so sídlom Šafárikova 17, Košice. Priestory chce prenajať za účelom zriadenia 

zdravotníckeho strediska sociálnych služieb a lekárne, ročný nájom 11 000 € s investíciou bez 

započítania s budúcim nájmom. 
 

Poslanec Gibóda sa pýtal, prečo to nebolo zaradené ako samostatný bod a neobdržali žiaden materiál.  
Starosta odpovedal, že zmluva sa pripravuje a bude zvolané neplánované zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva, na ktorom sa bude schvaľovať nájomná zmluva s výhercom súťaže. 

 
Poslanec Polaček považuje uznesenia, ktoré sú plnené a sú po termíne, za nesplnené. Sú to uznesenia 

č. 71; 29 písm. a), b), d); 83/2015; 154/2016 písm. b); 199/2016. 155 bod 2 písm. d) navrhol 
ponechať v platnosti.  

 

JUDr. Bogačevičová, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností sa prihlásila do diskusie a 
vyjadrila sa k pozmeňujúcemu návrhu uznesenia predloženého p. Polačekom. Nesúhlasí so všetkými 

názormi. Bol vypísaný zámer budúcej prevádzky, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli takmer 3 
mesiace. Všetky podmienky z bodu b) boli vypísané v zámere. Je toho názoru, že bod 2 písm. b) 

Uznesenia č. 155/2016 je splnený.  
 

Poslanec Bekiaris upozornil, že ani oni nepovažujú bod za nesplnený, len ho presúvajú do iného bodu. 

 
JUDr. Bogačevičová sa vyjadrila k pripomienkam poslanca Polačeka, že treba predložiť návrhy na 

zmenu termínu plnenia uznesení.  
 

Podľa poslanca Polačeka musí úrad vedieť povedať, aký termín je realizovateľný. 

 
P. Kalanin prečítal pozmeňovací návrh uznesenia predložený poslancom Polačekom. 

 
Návrh uznesenia: 

  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) berie na vedomie správu o plnení uznesení 
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b)  konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia č.  

      207 / 2013,  

      277, 279 / 2014, 

      33, 52, 56, 60, 98 bod 1, 114 písm. b) z roku  2015, 

150 body 2 a 4, 155 bod 2 písm. a), 164, 177 písm. a), 178 písm. a), 194, 198, 203, 

205 / 2016, 155 bod 2 písm. b) 

     207/2017 

 

c)  konštatuje, že uznesenie č. 155 bod 1 písm. a), b) a  161, 163, 171, 184 / 2016 sú   

    splnené a vypúšťajú sa zo sledovania 

 

d)  konštatuje, že uznesenie č. 71 a uznesenia č. 29 písm. a), b), d),  83/2015, 

    154 písm. b) / 2016 a 199/2016 sú nesplnené. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 10:  za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 3,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

6.  Ročná správa o činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever 
 

Kontrolór MČ nežiadal o úvodné slovo. 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 
 

Poslanec Kalanin ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

b e r i e   n a  v e d o m i e  

Ročnú správu o činnosti  kontrolóra  Mestskej časti Košice – Sever za rok 2016. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

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

 
 

7.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o kontrolnej činnosti za december 2016 a  

      január až marec 2017 
 

Kontrolór nežiadal o udelenie úvodného slova.  
 

Starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Gibóda sa pýtal, či je už vypracovaný dodatok k Záväznému poriadku vybavovania petícií, 

a poprosil, aby bol uverejnený aj na webovej stránke, aby aj verejnosť mala presné informácie.  
 

Kontrolór MČ informoval, že každé opatrenie má svoj termín, a termín na splnenie tohto opatrenia 

ešte neuplynul. Okrem toho došlo v zákone k ďalším zmenám, ktoré je potrebné do poriadku 
vybavovania petícií zapracovať. Na prosbu reagoval tak, že na stránke je osobitná časť, kde to bude 

zverejnené.  
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Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

b e r i e   n a  v e d o m i e  

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever za mesiac december 

2016 a mesiace január až marec 2017.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

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

 
 

8.  Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1.  polrok 2017 

 
Kontrolór MČ nežiadal o udelenie úvodného slova. 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 

 

Poslanec Kalanin ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 a) s c h v a ľ u j e 

návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na 

obdobie 1. polroka 2017 

 

b) p o v e r u j e 

  

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa 

schváleného Plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 
8.1.  Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

         verejných  funkcionárov 
 

Starosta udelil slovo poslancovi Filipkovi a súčasne predsedovi tejto komisie.  

 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na zasadnutí 

preskúmala obsah a náležitosti oznámení, ktoré boli povinní všetci volení funkcionári odovzdať. 
Výsledkom je, že všetci poslanci svoje oznámenia odovzdali včas, jeden poslanec má odklad podania 
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daňového priznania, má ho povinnosť podať do 30. júna 2017 a vtedy bude musieť doložiť ešte 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní, jeden poslanec potrebuje niektoré náležitosti doplniť, sú to 

poslanec Haľko a poslanec Vágási.  
 

Komisia tiež skúmala oznámenie o majetkových pomeroch starostu. Konštatovala, že síce starosta 
podal priznanie do stanovenej lehoty, ale nepodal ho úplné, t. j. nespĺňa náležitosti oznámenia, ktoré 

zákon predpisuje. Nedoložil ani potvrdenie o podaní daňového priznania, chýbajú 2 uvedené prílohy. 

Oznámil, že starosta oslovil členov komisie na ochranu verejného záujmu listom, kde vyjadruje 
nedôveru a pochybnosť voči jednému členovi komisie, zároveň navrhuje postup riešenia problému. 

Pán starosta v liste žiada poslanca Filipka, aby prehodnotil zotrvanie člena v komisii. Komisia tento 
problém prerokovala, ale je to záležitosť, ktorú by malo riešiť miestne zastupiteľstvo. Komisia vyzvala 

starostu, aby v čo najkratšej dobe, reálne do 30.4.2017 odstránil formálne nedostatky a doplnil 
chýbajúce oznámenie. V opačnom prípade môže dať komisia návrh na začatie konania.  

 

Komisia preskúmala tiež podanie na podnet uznesenia z 22.6.2016, kedy zastupiteľstvo požiadalo 
poslanca Erika Haľka, aby odstránil formálne nedostatky týkajúce sa oznámenia funkcií za rok 2015, 

aby tak urobil do 15.7.2016. Komisia preskúmala, že tieto náležitosti boli odstránené.  
 

Ďalším bodom rokovania boli personálne otázky v komisii na ochranu verejného záujmu. Poslanec 

Filipko priznal, že pri navrhovaní členov komisie prehliadol v zákone č. 357/2004 Z. z. ustanovenie, 
ktoré hovorí o tom, že komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického 

hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Momentálne prekračujú zákonom stanovený stav, 
lebo majú 3 nezávislých poslancov (poslanci Bekiaris, Gibóda, Baláž) namiesto jedného. P. Baláž mu 

pri telefonickom rozhovore oznámil, že už nie je členom strany Sieť a považuje sa za nezávislého. 
Vyzval všetkých kolegov, aby vyjadrením do zápisnice zastupiteľstva oznámili zmenu členstva v 

politickej strane subjektu, ktorý zastupujú alebo písomným vyjadrením na adresu komisie konštatovali 

zmenu. Po oznámení poslanca Baláža, že je nezávislý poslanec, poslanec Filipko vyzval zástupcov 
strany Sieť – p. Haľka a p. Blišťana, aby sa dohodli, kto je členom komisie za stranu Sieť, resp. či sú 

nezávislí. Požiadal, aby najneskôr 3 dni pred rokovaním najbližšieho MZ urobili toto vyhlásenie. Je to 
formálny problém, ktorý musia odstrániť.  

 

Poslanec Haľko na základe informácií, ktoré odzneli a informácií uverejnených v médiách, navrhol 
odvolanie člena komisie, poslanca Gibódu, pretože stratil jeho dôveru z dôvodu nahrávania na mobil 

a fotenia na mestskom aj miestnom zastupiteľstve. 
 

Poslanec Gibóda oponoval, že nie je sám, kto používa mobilné zariadenie v priebehu zasadnutí. 

Ubezpečil všetkých, že to bolo v súlade so zákonom, nikdy nič neprekročil ani neporušil. Poukázal na 
plnenie svojich povinností voči zákonu aj ako člena komisie a neschopnosť poslanca Haľka. Za jediný 

dôvod vzniknutej situácie považuje svoje vyjadrenie z predchádzajúceho roku, kedy upozornil na 
majetkové  priznanie starostu, v ktorom neuviedol všetky skutočnosti tak, ako mal.  

 
Starosta si stojí za svojim vypísaním majetkového priznania. V bode a) sa uvádzajú všetky príjmy 

z vykonávania verejnej funkcie. Stojí si aj za svojím tvrdením o poslancovi Gibódovi, že nie je 

vierohodnou osobou na zastávanie takej funkcie, ako je člen komisie na ochranu verejného záujmu.  
 

Poslanec Filipko reagoval na predrečníkov a objasnil situáciu, aby odstránil nezhody. Nasledovne sa 
obrátil na starostu s citovaním zákona č. 357/2004 Z. z., článku 7 ods. 1 písm. d).  

 

Starosta za verejné funkcie považuje funkciu starostu a funkciu poslanca, má 2 verejné funkcie. 
Vyprosil si, aby ho člen komisie verejne napadol, že nepriznal príjmy.  

 
Podľa poslanca Blišťana je jedno, kto podáva návrh na odvolanie člena komisie, či starosta, zástupca 

starostu alebo poslanec. Zásadné je to, že sa stratila dôvera v človeka, ktorý vyhotovuje záznamy. 
 

Poslanec Gibóda naďalej trvá na svojom tvrdení, že starosta zatajuje svoje príjmy. Prečítal časť 

z tlačiva, ktoré všetci používajú. Výklad starostu považuje za nesprávny. Pobavila ho argumentácia 
poslanca Blišťana na zverejnenú nahrávku. Ľudia, ktorí sa cítili nahrávkou poškodení, naňho podali 

trestné oznámenie. Bolo však zamietnuté políciou. Po konzultácii s troma právnikmi vyhlásil, že 
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vzhľadom na okolnosti ako nahrávka vznikla, to nebolo nelegálne vyhotovenie nahrávky. Odporučil 

zamyslieť sa nad korupčným správaním, ktoré je na nahrávke zachytené. Oznámil, že ho netreba 

odvolávať, rád sa vzdá svojej funkcie, aby sa situácia upokojila.  
 

Poslanec Haľko na základe tejto informácie zobral svoj návrh späť. 
 

Poslanec Polaček považuje návrh poslanca Filipka za rozumný. U starostu vidí 2 pochybenia. Jedným 

je, že starosta nerozdelil príjmy a druhým, že tam napísal nuly. Pýtal sa, aké ďalšie problémy vznikli, 
dožadoval sa vysvetlenia. 

 
Poslanec Filipko odpovedal, že starosta podal tlačivo, ale nezodpovedá predpísanému tlačivu 

a neobsahuje údaje, ktoré zákon predpisuje o majetkových pomeroch a o príjme. Ak by sa navrhlo 
začatie konania, zákon nerieši či podal alebo nie, jednoducho si nesplnil povinnosť danú zákonom. 

Komisia posúdila, že nie je dôvod na začatie konania. Požiadala ho o vysvetlenie. Ak doloží potrebné 

dokumenty do 30.4.2017, na ďalšom zasadnutí sa môžu skontrolovať a môže byť prizvaný na podanie  
vysvetlenia. 

 
Starosta to zhrnul tak, že dodržal termín a vyjadrenie podal v liste. Starosta požiadal komisiu, aby ho 

vyzvala listom, čo má urobiť. Predseda komisie mu to prisľúbil. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie 

 

informáciu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 
8.2.  Tlač a distribúcia občasníka Kuriér zo Severu v roku 2017 

 
Poslanec Bekiaris oboznámil poslancov so situáciou. Na Komisii kultúry zistili, že v rozpočte je suma na 

vydanie jedného čísla namiesto plánovaných troch. Prečítal uznesenia prijaté na zasadnutí komisie. 

Niektorí členovia Komisie kultúry chceli vedieť dôvod, prečo sa suma v rozpočte znížila zo 4 000 € na 
2 000 €. Za účelom zvýšenia počtu vydaní z 1 na 2 komisia odporučila zastupiteľstvu zvýšiť sumu v 

rozpočte o 1 000 €. Členovia Komisie kultúry chcú, aby v tomto roku vyšli 2 čísla, prvé číslo 
v septembri a druhé v decembri. Prečítal pripravený návrh uznesenia. 

 
Poslanec Polaček súhlasí s prijatím rozpočtového opatrenia. Na občasník navrhuje zobrať peniaze 

z miezd.  

 
Starosta sa vyjadril, že z jeho pohľadu kapacitne postačuje aj jedno číslo vydané v októbri, ktoré by 

obsahovalo informácie o voľbách do VÚC, zhrnutie starého roku a plány do nového. Pracovníci, ktorí 
pripravujú občasník sú toho istého názoru.  
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Poslanec Gibóda vyjadril nespokojnosť s textom článku, ktorý sa zaoberá témou parkovania na 

Severe, text je krátky a je spracovaný tendenčne. Druhá téma je nedostatok informácii o rekonštrukcii 

električkových tratí. V budúcnosti sa treba viac venovať témam, ktoré dennodenne trápia ľudí na 
Severe.  

 
Podľa poslanca Blišťana je jedno číslo málo a mali by vyjsť aspoň dve.  

 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslanec Kalanin prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

žiada 

 

starostu MČ Košice – Sever, aby vlastným rozpočtovým opatrením vykonal v Programovom 

rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2017 také zmeny, ktoré umožnia v roku 2017 vytlačiť a 

distribuovať občanom Severu minimálne dve čísla občasníka Kuriér zo Severu. 

 

Zodpovedný:   v texte uznesenia       

Termín:   30.04.2017 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15:  za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 3,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 
8.3.  Detské jasle Gerlachovská č. 10 

 
Starosta oboznámil poslancov so situáciou. Firma LÍNIA (teraz už STRATOSFÉRA, s.r.o.) bola 

nájomcom priestorov do roku 2011, pán Peter Sarka bol v tom čase konateľom firmy a prevzal 
záväzky za firmu v Dohode o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom. Na najbližšie rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach je ako bod č. 56 zaradený bod, kedy sa bude p. Sarkovi 

schvaľovať predaj nehnuteľnosti na Gerlachovskej ulici č. 30. Starosta na predchádzajúcom mestskom 
zastupiteľstve  navrhol, aby firma Línia, resp. pán Sarka vyplatil aspoň nejaký dlh, ktorý firma mala. V 

exekučnom konaní totiž exekútor vymohol iba cca 180 €.  Na to bola spísaná Dohoda o pristúpení k 
záväzku medzi dlžníkom a veriteľom, kde uhradil 30.1.2017 záväzky z nájmu do 5. mesiaca 2011 

a všetky faktúry za vodné, stočné, zrážkovú vodu. Úrad mu predpisoval v danom roku nájomné aj za 

6. - 8. mesiac. Za tieto mesiace nebola akceptovaná snaha uznať tento záväzok a taktiež pri dohode 
o pristúpení k záväzku sa nevymáhali penále za nájom a neuhradené faktúry vo výške 1277 €. 

K 31.1.2017 pán Sarka ako fyzická osoba uhradil sumu 2 955,92 € z celého záväzku, ktorý činil 3 
mesiace nájom a penále v sume 2750 €. Na ďalšom zasadnutí mesta sa má riešiť predaj 

nehnuteľnosti. Pán Sarka splnil svoj záväzok, neuznal tri mesiace nájomného, kedy fyzicky ukončil 

nájomný vzťah. Fyzicky bol vysťahovaný v piatom mesiaci, a až v ôsmom mesiaci skončil nájom. 
Penále za neuhradené nájomné úrad nevymáhal, má však voči firme STRATOSFÉRA, s.r.o. pohľadávku 

2750 €.  
 

Pán Sarka sa vyjadril k téme. Boli v nájme 10 rokov, výpoveď z priestorov dal k 1.4. a skutočne odišli 
3. alebo 4. 6. 2011. Tri mesiace platil udržiavací poplatok za elektrinu.  

 

Starosta otvoril diskusiu. 
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Poslanec Polaček nechcel spochybniť pána Sarku. Praje si, aby si boli istí, že MČ nebude na tom 

stratová. Nemá záujem blokovať predaj.  

 
Starosta informoval, že v bode 56. programu zasadnutia mestského zastupiteľstva je príloha, 

vyjadrenie v dôvodovej správe, že pán Sarka uhradil dohodnutú sumu v čiastke 2 955,92 € dňa 
31.1.2017. Starosta podpísal dohodu medzi MČ a pánom Sarkom a p. Sarka vyrovnal sumu za dané 

mesiace, kedy bol reálne v nájme. Neuhradil penále a nájom za sporné obdobie.   

 
Poslanec Gibóda zhrnul svoje vedomosti o tejto téme a poukázal na to, že jediný spôsob ako reálne 

vymôcť peniaze, bolo zablokovať predaj nehnuteľnosti. Dodal, že je rád, že tú sumu dostali, chápe 
pohľad starostu, nechce blokovať predaj nehnuteľnosti pánovi Sarkovi, poukázal však na náklady 

vynaložené MČ na vymáhanie týchto súm.  
 

Starosta informoval, že platobný rozkaz bol daný exekútorovi na vymáhanie, no vymohol len 176,71 € 

dňa 5.6.2014.  
 

Pán Sarka sa vyjadril, že prišiel za poslancom Polačekom vo veci budov, ktoré chce kúpiť. Ten mal 
údajne u seba 2 mesiace jeho žiadosť. Podľa neho mu ju poslanec Polaček odmietol dať.  

 

Poslanec Polaček sa vyjadril, že sa s pánom Sarkom niekoľko mesiacov nevedeli spojiť, preto  právnik 
úradu spísal návrh na vydanie platobného rozkazu. Platobný rozkaz znel na 5 000 € a starosta dohodol 

len sumu 2 900 €. 
 

Poslankyňa Kažimírová dala procedurálny návrh na ukončenie diskusie a vyhlásenie prestávky. 
Starosta dal o procedurálnom návrhu hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 16:     za – 7, proti – 1 (p. Gibóda), zdržal sa – 3 (p. Bekiaris, Kalanin, Polaček) 
         procedurálny návrh bol schválený.  

 
Starosta ukončil diskusiu a vyhlásil 5 – minútovú prestávku. 

 

K tomuto bodu nebol predložený žiadny návrh uznesenia. 
 

 

9.  Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu  MČ  
      Košice – Sever 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Poslanec Polaček vytkol starostovi v rozpočtovom opatrení č. 10/2016 vytvorenie novej položky – 
Primátorský punč. Poukázal na to, že v decembri schvaľovali rozpočet na rok 2017 a je potrebné 

informovať,  ak starosta robí korekcie. 15. decembra sa zvýšil sociálny fond o 6 000 €, ale rozpočet sa 

schválil nižší o 6 000 €, v tomto roku budú chýbať. Upozornil, že je to neetické a neštandardné.  
 

Starosta reagoval, že Primátorský punč je už dávno existujúca položka.  
 

Pán Hudák, vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy potvrdil, že je všetko v súlade so 
zákonom. 

 

Poslanec Filipko reagoval na poslanca Polačeka. Poslanci dali oprávnenie starostovi, aby mohol 
vykonať rozpočtové opatrenia. Ak nemá starosta dôveru, zastupiteľstvo môže nastaviť pravidlá. Došlo 

ku štandardnému postupu. Sú možné výhrady k nejakej položke, no starosta mal na to oprávnenie.  
 

Poslanec Kalanin povedal, že s prejednávaným bodom 9. súvisí aj Uznesenie č. 198/2016. Navrhol, 

aby peniaze z daní občanov, ktorí majú trvalé bydlisko v MČ Košice – Sever, investovali občanom 
Severu. K uzneseniu č. 198/2016 navrhuje prijať nové uznesenie a posunúť termín do 30.9.2017. Toto 

uznesenie priamo súvisí aj s uznesením, ktoré prijala Komisia sociálna dňa 28. marca 2017, ktorá 
odporúča MZ MČ Košice - Sever prijať uznesenie v súvislosti s poskytovaním príspevku na stravovanie 
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dôchodcov, ktorým sa budú z rozpočtu MČ Košice - Sever poskytovať príspevky v závislosti od výšky 

dôchodku.  

 

Výška dôchodku Príspevok mesta Príspevok MČ Príspevok spolu 

Do 270 € 0,83 € 0,17 € 1 € 

270,01€  – 370 € 0,66 € 0,14 € 0,80 € 

Viac ako 370,01 € - - 0 € 

 

Celková predpokladaná suma na poskytnutie príspevku na rok 2017 predstavuje sumu 1000 €. 

 
Dal návrh na uznesenie, ktoré bude totožné s Uznesením č. 198/2016 s posunutím termínu na 

30.9.2017. 
 

Kontrolór MČ doporučil, že postačuje schváliť zmenu termínu plnenia U č. 198/2016 z 31.3.2017 na 
termín 30.9.2017. 

Starosta uzatvoril diskusiu a obrátil sa na návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy uznesenia k tomuto 

bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu termínu v Uznesení č. 198/2016 prijatom na XVI. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever 

dňa 14.12.2016 z termínu 31.3.2017 na termín 30.9.2017. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17: za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh 2. uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie    

 

Informáciu o zmenách rozpočtu - rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18: za - 9,  proti – 2,  zdržal sa – 0,   
               uznesenie bolo prijaté. 
 

 
10.  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 
 

Starosta informoval, že sa uskutočnili jednania ohľadom nevyplatených odmien z minulosti 
s jednotlivými poslancami osobne. Z 18 žalobcov sa uskutočnili rokovania s 13 žalobcami, kde úradom 

bola navrhnutá dohoda: za prvé obdobie 0 €, za druhé a tretie obdobie po 80 % istiny, paušál 150 € 

a 100 € za súdne poplatky. Z toho 3 žalobcovia bez výhrady súhlasili s dohodou navrhnutou úradom 
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a 10 žalobcovia dali protinávrh. Ak by sa schválili dohoda návrhu úradu a protinávrhy oprávnených, 

bolo by to v sume 27 731 € a ďalej by pokračovalo súdne konanie o 18 193 €. Súdne pojednávanie je 

vytýčené na 1.6.2017. Po schválení dohody by nasledovala mimosúdna dohoda, kde sú presne 
stanovené termíny a princíp, že po vyplatení peňažných prostriedkov žalobca do 3 dní vezme späť 

žalobu a mestskej časti doloží kópiu späťvzatia žaloby a vzdania sa svojich nárokov na súde. Do 
1.6.2017 by ostalo na súde len 5 žalôb. Je pripravený návrh zmeny rozpočtu, kde sa ráta 

s financovaním do sumy 30 000 €.  

 
Pán starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslankyňa Zimmermannová sa informovala o peniazoch, ktoré by sa použili na mimosúdne 

vyrovnanie, či by sa škrtli výdavky na športovisko Čárskeho v sume spolu 30 000 €. 
Pán starosta potvrdil, že výdavky na športovisko Čárskeho by sa škrtli, ale bežne príjmy by sa navýšili  

o 30 000 €.  

 
Poslankyňa Kažimírová reaguje na predloženú prílohu č. 2 a myslí si, že odmeny mali byť vyplácané 

v danom čase. Plne súhlasí s tým, že tí poslanci, ktorí v danom období boli, majú právo na odmeny. 
 

Poslanec Bekiaris nesúhlasí s poslankyňou Kažimírovou, že odmeny boli nárokovateľné, lebo súdny 

spor by tu nebol. Reaguje, že poslanci majú zákonné právo na tieto odmeny. Existuje aj právna 
analýza, ktorá hovorí o tom, že súdny spor sa môže vyhrať alebo aj nie.  

 
Poslanec Filipko nehlasoval za to, aby pán starosta rokoval, lebo je jeden zo žalobcov. Je ochotný 

pristúpiť na tento návrh, aby mu bola vyplatená menšia suma. Bude hlasovať, ale nebude predkladať 
žiaden návrh. Ako člen návrhovej komisie sa informuje u predkladateľa, ktorú alternatívu úrad 

preferuje.  

 
Poslankyňa Kažimírová žiada vysvetlenie, či je tam nárok na vyplatenie alebo nie.  

Pán starosta pripomína právnu analýzu, ktorá bola spracovaná a hovorí o tom, že za prvé obdobie nie 
je právny nárok a za druhé a tretie je sporný z hľadiska zmeny zákona. V tejto veci môže rozhodnúť 

len súd. 

 
Poslankyňa Zimmermannová hovorí o riziku, že poslancom dá súd za pravdu skôr ako miestnemu 

úradu. Poslanci, ktorí sa nebudú súdiť, ušetria peniaze MÚ na ďalších trovách a tí, ktorí sa budú aj 
naďalej súdiť, suma sa vyšplhá na likvidačnú sumu pre MČ. 

 

Pán kontrolór vyjadruje názor o diskusii, v ktorej sa rieši, čo by bolo lepšie pre MČ. MČ svojim 
konaním potvrdila, že poslanci majú právo na odmeny, pretože v tom medziobdobí odmeny vyplácala. 

Ak by nevyplácala, tak by bola nejaká šanca. Vidí to tak, že mestská časť súd prehrá.  
 

Poslanec Blišťan sa nato pozerá z iného pohľadu. Dohodnúť sa na niečom, čo ušetrí peniaze je 
výhodnejšie a je to lepšie riešenie ako sa súdiť.  

 

Poslanec Bekiaris reaguje na to, že sa od neho žiada, aby riešil spor, ktorý vlastne nezapríčinil on ani 
iní poslanci v tom období.  

 
Poslanec Polaček predložil procedurálny návrh, a to rokovať ešte s ďalšími 5 žalobcami a zvolať ešte 1 

neplánované zasadnutie MZ do 1.6.2017. 

 
Pán starosta reaguje na poslanca Polačeka - princíp je jasný, ide len o sumy, o ktorých sa treba baviť.  

 
Poslankyňa Zimmermannová skonštatovala, že stále odďaľujú rozhodnutie. Treba sa rozhodnúť, či  

idú do rizika alebo nie, či usporia alebo prerobia.  
 

Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Polačeka, kvórum 11 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 19: za – 2  (p. Gibóda, Polaček),  proti – 0,  zdržal sa – 9,   
  procedurálny návrh nebol schválený, pokračuje sa v diskusii. 
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Poslanec Gibóda sa informuje, prečo sa to nemôže pokryť z rezervného fondu a v akej výške je 

rezervný fond.   
Pán kontrolór oboznámil poslanca Gibódu, že prostriedky z rezervného fondu nemožno použiť na tento 

účel, len na kapitálové výdavky. Je to účelový transfer z mesta vo výške 30 000 €, o ktorom rozhoduje 
MÚ, na čo ho použije.  

 

Poslanec Gibóda navrhol zobrať z bežných výdavkov na kapitálové a na kapitálové zobrať 
z rezervného fondu a tak si vytvoriť balík peňazí.  

 
Poslanec Filipko sa zaujíma o to, ktorú alternatívu doporučuje úrad. 

Pán starosta sa vyjadril, že úrad doporučuje takú alternatívu, ktorá rieši najviac dohôd (13). 
 

Pán starosta uzatvoril diskusiu, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

P. Filipko ako člen návrhovej komisie vysvetlil, že pôjde o samostatné hlasovania: o bode 1., bode 2a, 
ak neprejde o bode 2b, na záver o bode 3. 

Kvórum sa znížilo na 10, poslanec Kalanin opustil rokovaciu miestnosť.  
 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia – bod 1. pripraveného návrhu.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

informáciu 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. 
 
Starosta dal hlasovať, kvórum 10. 
 

 Hlasovanie č. 20:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda), 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Návrhová komisia prečítala druhý návrh uznesenia k tomuto bodu – bod 2a. pripraveného návrhu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

uzavretie mimosúdnych dohôd o urovnaní v súdnom spore sp. zn. 25C/210/2014 vedenom 

na Okresnom súde Košice I  žalobcami Ing. Viliam Beňo a spol. o návrh na vydanie 

platobného rozkazu, podľa ktorého bude Mestská časť Košice – Sever zaviazaná zaplatiť 

(podľa prílohy č. 1) 13 žalobcom, ktorí súhlasili s uzavretím dohôd o urovnaní sumu do 

výšky 30 000 €, pričom predmetnú sumu uhradí do 25.5.2017. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 21:  za – 6,  proti – 0,  zdržal sa – 4 (p.Bekiaris, Gibóda, Polaček, Švajlen), 
    uznesenie bolo prijaté. 

 
Návrhová komisia prečítala tretí návrh uznesenia k tomuto bodu – bod 3. pripraveného návrhu.  
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2017 nasledovne: 

  
 

(2. rozpočtové opatrenie) 

 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                   + 30 000 € 

 

Bežné výdavky              + 30 000 € 

Program 7: Podporná činnosť                         + 30 000 € 

 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy               - 30 000 € 

 

Kapitálové výdavky               - 30 000 € 

Program 5: Prostredie pre život                          - 30 000 € 

 

 

Súčasťou  uznesenia sú  tabuľky k zmene  Programového rozpočtu MČ Košice – Sever  na rok 2017 

(2. rozpočtové opatrenie).  

 

 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 22: za – 6,  proti – 2 (Gibóda, Polaček),  zdržal sa – 2 (Bekiaris, Švajlen) 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

10.1.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 
Pán starosta otvoril diskusiu. 

 
Pán Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ upozornil, že v MČ došlo k ďalšej uzávierke električkových 

tratí a ďalej aj k oznámeniu začatia o územnom konaní vo veci nadstavby OC Mier.  

 
Poslanec Kalanin sa vrátil do rokovacej miestnosti, kvórum sa zvýšilo na 11 poslancov. 

 
Poslankyňa Zimmermannová reaguje na predmet zasadania Komisie rozvoja z 5.4.2017, čo bola 

stavebná činnosť v priestoroch štadióna na Lokomotíve. Na ihriskách, ktoré pôvodne slúžili pre dorast 
na Lokomotíve a tribúne, ktorá slúžila na priateľské podujatia a ligu, sa má uskutočniť výstavba 

nových panelákov. Investor už nič nekamufluje, zo zákona 19 % plochy môže zastavať takými 

budovami, čo súvisia so športom. MČ Košice – Sever prichádza o ďalšie športovisko.  
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Poslanec Polaček informuje o prijatom uznesení na komisii. Investor hovorí, že byty budú doplnkom 

k stavbe, no je to skôr naopak. 

 
Poslanec Filipko oboznámil poslancov s tým, že nikto nevedel povedať, akú doplnkovú činnosť budú 

vykonávať samotné apartmány.  
 

Poslankyňa Zimmermannová na základe toho, čo odznelo, pripravila návrh uznesenia, ktorý prečítala. 

 
Starosta udelil slovo pánovi JUDr. Ladislavovi Rovinskému - informoval o Amfiteátri, ktorý mal kapacitu 

20 000 miest, teraz má kapacitu už len 6 000 miest, kvôli tomu, aby nebol konkurenciou Steel Aréne. 
MČ Košice – Sever prišla aj o tenisový areál, kde na rokovaniach sa rozhodlo, že tenisový areál bude 

nevhodne umiestnený na Terase, kde nie je vyriešené parkovanie. MČ prichádza o možné príjmy 
z týchto činností. Futbalový štadión nemôže fungovať bez tréningových ihrísk, inak zanikne. Pozemky 

sú rozparcelované, aby sa mohli predať a podobne to bude s bytmi. Pokiaľ prebehne výstavba na 

športovisku Lokomotíva bude to problém, lebo zanikne celý športový areál. Ďalej apeluje na 
poslancov, aby vznikla koncepcia výmeny stromov, lebo každý invazívny strom, na ktorý niekto ukáže 

v tejto MČ, je mesto povinné  vyrúbať. Z toho je celá výsadba na Mlynskom náhone a na Mieri. 
 

Potom starosta udelil slovo pani Eve Mathéovej, ktorá zastupuje OZ Za Štadiónom a je za to, aby 

športovisko nebolo zničené. Futbalisti chodia trénovať do Ličartoviec, pretože tréningové ihriská sa 
likvidujú takýmto spôsobom. Územný plán schvaľujú poslanci a je to zákon. Ak by tam apartmány boli, 

to znamená, že tam vznikne sídlisko, čo je protizákonné, proti mládeži a proti životnému prostrediu. 
Bolo to konzultované aj s Ministerstvom životného prostredia SR. Bol podaný aj podnet ako nesúhlas 

s plánovanou výstavbou a za jeden mesiac neprišla žiadna odpoveď. Bola podaná urgencia 
a opakovaný podnet a podľa § 19 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

musia odpovedať a konať.  

 
Poslankyňa Zimmermannová reagovala na to, čo naznačil pán Hučko. Nadstavba nad OC Mier bude 

dlhý spor. Komisia zasadala 14.9.2016 a vyjadrila nesúhlas s projektovou dokumentáciou stavby, 
napriek tomu stavebný úrad nemal problém s týmto vyjadrením a nemal problém ani s vyjadrením 

mestských poslancov, ktorí rozhodli, že nadstavba nepatrí do tohto priestoru. Oznamuje začatie 

územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadenie ústneho prerokovanie návrhu, ktoré bude 
16.5.2017 o 9. 00 hodine. Na základe petície je  prijaté uznesenie mesta, kde sa poslanci mesta 

zaväzujú, že tomu zabránia.  
 

Poslanec Polaček sa obrátil s prosbou na úrad, hlavne na Oddelenie rozvoja MČ, aby sa s pani 

Mathéovou stretli, dohodli a pomohli jej pokosiť priestor, ktorý financuje z vlastných zdrojov.  
 

Pani Mathéová informuje o novom územnom pláne, kde určia zeleň za štadiónom za verejnú. 
 

Poslanec Gibóda poukazuje na to, že boli neskoro vydané informácie a dopravnej situácii. Chce 
poprosiť, aby občania mohli byť informovaní aj mailom. Informoval úrad o obyvateľoch z Krupinskej 

ulice, ktorí sú vďační za parkovisko, ale vzhľadom na ročné obdobie, kedy bolo toto parkovisko 

vystavané už dochádza k prepadlinám. Informoval aj o podnete obyvateľov, ktorí využívajú Starú 
spišskú cestu, žiada mesto Košice, aby túto prácu reklamovalo, keďže táto cesta sa rozpadá.  

 
Pán Hučko upresnil, že kolaudačné konanie na parkovisko sa začalo, ale nie je ešte skončené a takisto 

dodávateľ prác je uzrozumený s tým, že kým nevykoná opravu všetkých kolaudačných závad, nebude 

mu vyplatená zadržaná čiastka faktúry.  
 

Pán Rovinský informoval o zlikvidovaní cyklistickej cesty stavebnou činnosťou na Komenského. 
Povinnosťou investora bolo zachovať ten cyklistický chodník.  

Starosta – tento podnet sa týka Starého mesta, ale bude ho tlmočiť. 
Pán starosta ukončil diskusiu. 

 

Poslanec Kalanin prečítal návrh uznesenia poslankyne Zimmermannovej. 
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Návrh uznesenia:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

a)   nesúhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a samotným zámerom pre územné 

      konanie  Košická investičná s.r.o. vo veci výstavby „Apartmánové domy pre športovcov“ 

       - 2. etapa z dôvodu zachovania účelu športovísk  

 

 b)  žiada starostu MČ Košice – Sever doručiť schválené uznesenie mestu Košice. 

 

      Zodpovedný:   v texte uznesenia 

     Termín:   ihneď 
 

Starosta dal hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 23: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Potom návrhová komisia prečítala pripravený návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  
 

Starosta dal hlasovať, kvórum 11 poslancov.  
 

 Hlasovanie č. 24: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1  (p. Gibóda), 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

11.  Projekt „Centrum služieb pre Severanov“ – informácia 

 
Tento bod uviedol prednosta MÚ, ktorý informoval o pripravenom materiáli a poukázal na možnosť 

rozšírenia poskytovaných služieb MČ. Táto myšlienka vznikla na dopyt poslancov, čo s priestorom po 
Komunitnom centre a je to aj výsledkom toho, že stále viac ľudí sa obracia na úrad s prosbou rôzneho 

charakteru, hlavne v sociálnej oblasti. Myšlienka bola prezentovaná spoločne s pánom kontrolórom. 

Zámerom je tento priestor poskytnúť každému občianskemu združeniu samostatnou dohodou 
o spolupráci, a to na obdobie od mája do 30.9.2017.  

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 
P. Gibóda si prešiel materiál, ktorý bol predložený a dal protinávrh k pripravenému uzneseniu.  

 

Poslanec Kalanin sa pripojil k tomuto materiálu. Víta a chce podporiť projekt, ktorý bude poskytovať 
sociálne služby obyvateľom tejto mestskej časti.  

 
Kontrolór MČ podporuje návrh uznesenia tak ako bolo predložené z viacerých dôvodov. Z pohľadu 

kontroly, čo robil na Komunitnom centre chce, aby to bolo schválené na zastupiteľstve ako projekt, 

pretože teraz sa nevie vyčísliť, či budú a v akej výške budú náklady.  
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Tak ako to prezentoval pán prednosta na Komisii sociálnej, nie sú teraz známe výdavky. Nie je to však 

taký finančný dopad, ktorý by mal veľmi zaťažiť rozpočet MČ.  
Poslanec Bekiaris súhlasí s pánom prednostom. Z hľadiska informácií, ktoré má a ktoré odzneli na 

zasadnutí komisie, súhlasí s podporením tohto projektu.  
 

Poslanec Polaček sa pýta, kde je ten projekt a o akom projekte prebieha diskusia. V materiáloch chýba 

konkrétnejšia činnosť. 
 

Poslankyňa Kažimírová oboznámila poslanca Polačeka, že tento projekt bol dostatočne a jasne 
prezentovaný na Komisii sociálnej. Tiež tento projekt podporuje.  

 
Pán kontrolór vysvetlil, že programový rozpočet sa tvorí tak, že je program, podprogram, položka, 

podpoložka a projekt. Preto je to nazvané projekt, aby to bolo v súlade s programovým rozpočtom 

a so zásadami tvorby programového rozpočtu.  
 

Poslanec Polaček sa spýtal, či to bude niekedy súčasťou rozpočtu. Naďalej trvá na tom, že materiál 
má mať svoje základné atribúty.  

 

Poslanca Filipka materiál presvedčil. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu, návrhová komisia prečítala pozmeňujúci návrh poslanca Gibódu. 
 

Návrh uznesenia:   
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie  
Projekt „Centrum služieb pre Severanov“ – informácia.  

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 11 poslancov.  

 

 Hlasovanie č. 25: za – 1 (p. Gibóda),  proti – 0,  zdržal sa – 10,  
    pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 
Návrhová komisia prečítala pôvodný návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia:   
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje  

 

Projekt „Centrum služieb pre Severanov“. 
 
Starosta dal hlasovať, kvórum 11 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 26:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 2  (p. Gibóda, Polaček) 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslankyňa Zimmermannová odišla z rokovacej miestnosti, kvórum sa znížilo na 10. 
 

 
12.  Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 17/1993 o povinnostiach pri výkopových  

       prácach   za   účelom   odstránenia   havárií   na   podzemných   inžinierskych  sieťach  
       v komunikáciách a verejnej zeleni 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
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Poslanec Gibóda – je mu jasné, prečo sa toto VZN ruší, prečo je neaktuálne, ale nie je mu jasné, 

prečo by MČ takéto VZN nemohla mať. Žiada úrad o vyjadrenie, či sa plánuje náhrada za toto VZN 
alebo sa to prenechá kompletne na dohľad mestu alebo niekomu inému.  

 
Starosta oznámil, že z hľadiska Rady starostov sa má pripraviť materiál na mestskej úrovni, aby 

kompetentné organizácie, ktoré robia úpravy v danej MČ, túto skutočnosť ohlasovali.  

 
Poslanec Filipko - na miestnej rade požiadal pána starostu, aby sa hľadali nejaké legislatívne možnosti. 

Hlavne pri opravách a prekopávkach sa nedodržiavajú štandardné postupy a zničí sa súvislá cesta.  
 

Pán kontrolór žiada niektorého poslanca, aby si osvojil jeho návrh na doplnenie uznesenia, aby malo 
bod a) a bod b).  

 

Starosta oznámil, že tento návrh si už osvojil poslanec Filipko.  
 

Poslanec Polaček požiadal zaslať protest prokurátora, starosta prisľúbil naskenovaný zaslať.  
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Návrhová komisia prečítala doplnený návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia:   
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  
 

a)   vyhovuje protestu prokurátora proti VZN MČ Košice – Sever č. 17/1993 

 

b)  podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

     neskorších  predpisov   zrušuje   Všeobecne  záväzné  nariadenie   MČ   Košice - Sever  

     č.  17/1993  o  povinnostiach  pri výkopových prácach za  účelom  odstránenia  havárií  

    na podzemných  inžinierskych sieťach v komunikáciách a verejnej zeleni. 

 
 

Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  

  
 Hlasovanie č. 27: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda),  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
13.  Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 31/1999 o utajovaných skutočnostiach 

       tvoriacich predmet služobného tajomstva 

 
Pán starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Gibóda má dve pripomienky. Chýbajú konkretizované dôvody. Dúfa, že po zrušení tohto VZN, 

pán starosta odtajní nahrávky zo zasadnutí zastupiteľstva, o ktoré opakovane žiadali.  

 
Starosta ukončil diskusiu. 

 
Podobne ako v bode 12. bude doplnené pôvodné uznesenie o písmeno a) a pripravený návrh 

uznesenia bude označený ako písm. b.)  

 
Návrhová komisia prečítala doplnený návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia:   
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  
 

a)   vyhovuje protestu prokurátora proti VZN MČ Košice – Sever č. 31/1999 

 

b)  podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

     neskorších  predpisov   zrušuje   Všeobecne  záväzné  nariadenie   MČ   Košice - Sever  

     č. 31/1999 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva. 
 

Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  

 
 Hlasovanie č. 28: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
14.  Návrh   zmien   VZN   MČ  Košice – Sever   č.  47   o  podmienkach  predaja  výrobkov 

       a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever,  
       Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 

Poslanec Bekiaris podporil tento návrh. 
 

Poslanec Polaček pripomenul jeho názor, že nie je účelné úplne rušiť trhovisko Podhradová.  
 

Prednosta MÚ vysvetlil dôvod, prečo bol ponechaný pôvodný materiál a návrh uznesenia pripravený 

na XVI. zasadnutie MZ – mestská časť eviduje iba jedného záujemcu o predaj na Trhovisku 
Podhradová. Žiadosť sa týka predaja kozmetiky a kozmetických výrobkov predajcu, ktorý má vlastný 

stôl. Sú s tým spojené nejaké výdavky, ktoré budú oveľa väčšie ako príjem (odpad, čistenie priestoru). 
Preto je za zrušenie tohto trhoviska.  

 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Potom návrhová komisia prečítala pripravený návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  

podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

  

návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti 

Košice – Sever, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 a Prílohy č. 2 k VZN č. 47. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  

 
 Hlasovanie č. 29: za – 6,  proti – 3 (p. Polaček, Gibóda, Švajlen),  

zdržal sa – 1 (p. Kažimírová),  
uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
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15.  Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice – „ Športové ihrisko  

       Národná trieda č. 76 – 86“ 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  

 

s c h v a ľ u j e  

 

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

 

prevod majetku Športové ihrisko v lokalite Národná trieda 76 - 86, v Košiciach bude 

realizovaný podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nasledovne : 

 

- športové ihrisko je  vybudované na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, 

- správu a údržbu športového ihriska bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta      

  Košice, Správa mestskej zelene v Košiciach, 

- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta Košice, 

- Mestská časť Košice – Sever nie je kompetenčne, personálne, materiálne a technicky  

  vybavená pre výkon správy a údržby športového ihriska 

 

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

 

- športové ihrisko v lokalite Národná trieda 76 - 86, v Košiciach 

- prevodom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  

  v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

- na nadobúdateľa mesto Košice 

- za kúpnu cenu 1,- €. 

   
Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  

 
 Hlasovanie č. 30: za – 9,  proti – 1 (p. Gibóda),  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
17.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

       poslaneckých dní do poslaneckej knihy 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Poslanec Gibóda začal s dopytom zaznamenaným dňa 27.2.2017, kde sa obyvatelia na poslaneckom 

dni pani Kažimírovej a pána Kertésa sťažovali na poškodenú dlažbu pred potravinami na Podhradovej. 
Táto požiadavka bola opakovane postúpená na Magistrát mesta Košice, ktorý sa vyjadril, že 

predmetnú dláždenú plochu neeviduje v evidencii majetku a údržbu nevykoná. Otázka je, čo úrad 
plánuje spraviť s tým, aby mesto Košice sa začalo starať o túto plochu, pretože je na jeho pozemku.  

Reagoval prednosta MÚ – od referátu dopravy dostali spomínanú odpoveď, ešte sa obrátili na 

majetkárov. Jedna z možností je zobrať túto časť do správy a nájsť nato finančné prostriedky. 
Poslanec Gibóda – mestská časť nemá vykonávať správu chodníkov, ale mestská časť môže prispieť 

k tomu, aby sa majitelia týchto chodníkov začali starať o svoj majetok. 
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Poslanec Polaček má dva podnety. Jeden z nich sa týka toho, že bol zmenený harmonogram 

poslaneckých dní a ešte pred 2 týždňami na tabuli v Senior dome visel pôvodný. Žiada úrad, aby to 

dal do poriadku a harmonogram aktualizoval. Dňa 6.3.2017, keď mal poslanecký deň zapísal dva 
podnety. Jeden sa týkal požiadavky - prístup k DC vysypať štrkom, aby seniori nemuseli chodiť po 

blate. Druhý podnet bol tiež od seniorov - nájsť riešenie finančnej kompenzácie predsedovi Rady 
seniorov v súvislosti s touto činnosťou, napríklad formou paušálnej mesačnej odmeny. Následne sa 

v apríli opäť zúčastnil poslaneckého dňa, kde seniori oznámili, že úradom boli vystavení stresu 

a nátlaku, preto že podnet podali. Išlo o to, že súčasná predsedníčka má náklady s tým, keď veci 
organizuje, napr. paušál na telefón. Cieľom je, aby sa našlo nejaké riešenie. 

Reagoval starosta – pravda je taká, že mu telefonovala zhrozená p. Harčariková, akým právom bez jej 
prítomnosti v jej mene zapísal poslanec Polaček podnet, zapísala to aj červeným do poslaneckej knihy.  

 
Poslanec Bekiaris doplnil, že systémové riešenie nie je paušál na telefón. Najlepšie by bolo doplniť 

Štatút Denného centra, kde by bolo zadefinované, že predseda Rady seniorov dostane toľko a toľko. 

Tak to riešia v Starom meste. Navrhol, aby sa táto vec riešila spolu s Denným centrom. 
Pán starosta odpovedal, že nejaké financovanie sa bude riešiť.  

 
Poslankyňa Kažimírová bola prítomná rozhovoru poslanca Polačeka s pani Harčarikovou, kedy sa mu 

ospravedlnila zato, čo v hneve napísala.  

 
Pána Filipka taktiež oslovil dôchodca v tejto veci, aby to predložil. Verí, že úrad nájde nejaké rozumné 

riešenie. 
 

Kontrolór MČ – bol by opatrný vo veci Denného centra a jeho fungovania. Denné centrum potrebuje 
prijať zásadné riešenie, treba premyslieť ako to urobiť, aby to bolo v súlade so zákonom o sociálnej 

pomoci a ostatnými právnymi predpismi a potom nech sa hľadá konkrétne riešenie. 

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

dní do poslaneckej knihy. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  

 
 Hlasovanie č. 31: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 3 (p. Gibóda, Polaček, Švajlen),  
    uznesenie bolo prijaté. 
   

 
18.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Pán starosta otvoril diskusiu, keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu a prešiel 

k ďalšiemu bodu rokovania. 
 

 

19.  Rôzne 
 

Starosta Gaj otvoril diskusiu. 
Poslanec Gibóda - úrad upozorňoval na to, že stravovanie môže vykonávať len v jednom zariadení, 

najnovšie sa dočítal, že jedlo sa objednáva aj v Leteckej vojenskej nemocnici. Ďalej ho zaujíma, prečo 

sa objednáva pitná voda a mesačne sa za to platí, či má úrad nejaký problém s pitnou vodou.  
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Advokátskej kancelárii Vojčík & Partners úrad zaplatil za právnu analýzu 1 500 €, zo zverejnených 

dokumentov zistil, že jej bolo vyplatených ďalších 1 000 €, netuší začo. 
Ďalej nevie, kto na úrade potrebuje notebook Apple za 800 €, je to podnet na preverenie pre pána 

kontrolóra, či je to oprávnený výdavok a či v takejto výške. Žiadny zamestnanec tejto samosprávy ho 
reálne nepotrebuje a o kompatibilnosti s inými zariadeniami na tomto úrade sa ani nevyjadruje. 

  

Poslanec Bekiaris podal informáciu z Komisie kultúry, kde bol predložený návrh na navrhnutie osôb pre 
ocenenie, ktoré bude odovzdávať VÚC Košice. Na zasadnutí komisie bol podaný návrh na ocenenie 

pána Milana Kolcuna, ktorého navrhol poslanec Blišťan. Dodatočne sa zistilo, že pán Kolcun je 
obyvateľom Starého mesta, nie Severu. Keďže mal byť navrhnutý niekto zo Severu, nebude 

predložený ani návrh uznesenia. 
 

 

20.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XVIII. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva, všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial príjemný večer. 

 

Košice, 19.04.2017 
 

 
Zapísala:  

 
Iveta Pankovičová      „podpísané“ 

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

 
Zápisnicu overili: 

               
Dagmar Kažimírová 

poslankyňa                     „podpísané“ 

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

 
 

 

Peter Blišťan 
poslanec       „podpísané“ 

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

 
 

Matúš Háber 

prednosta MÚ       „podpísané“ 
                                                                    ................................................... 

 
 

 

Marián Gaj  
starosta        „podpísané“ 

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


