
Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  Miestneho  zastupiteľstva 

Mestskej  časti  Košice – Sever 

 

I. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení XVII. zasadnutia MZ MČ Košice 

– Sever zo dňa 20.12.2021 a z uznesenia XVIII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo 

dňa 11.01.2022 

 
Číslo 

uznesenia 
Uznesenie 

Stav plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesenia 

112/2020 

MiZ odporúča zachovanie plochy pre voľný pohyb 

psov v lokalite Park duklianskych obetí a navrhuje 

prvky pre výcvik psov preložiť do lokality dostatočne 

vzdialenej od obytnej zóny 

ostáva v platnosti 

154/2021 

MiZ  

b) vo veci projektu parkovacieho domu spoločnosti 

    SELL Slovakia odporúča postupovať v zmysle 

    uznesenia komisie rozvoja č. 34/2021 

b)   ostáva v platnosti 

190/2021 

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 € 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

191/2021 

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: 

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

193/2021 

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. 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 



 
 

194/2021 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) schvaľuje 

 

1. Programový rozpočet MČ Košice – Sever 

na rok 2022 

     

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  

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  

195/2021 

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. 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

 

197/2021 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

stanoviská podľa odporúčania MZ 

(3 kladné a 1 záporné) boli 

vydané vo všetkých prípadoch 



 

198/2021 

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.   

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

záporné stanovisko bolo vydané 

199/2022 

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., D., E., F. ................................................................... 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 22.02.2022 

Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová, oddelenie právne a organizačných činností  

MÚ MČ Košice - Sever 


