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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XIX.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 21.06.2017 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

           

 
 

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

  Listina prítomných z 21.06.2017 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ MČ Košice – Sever 
  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2016 

  Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky MČ Košice – Sever  
ku dňu 31.12.2016 

Stanovisko kontrolóra MČ Košice – Sever k návrhu Záverečného účtu za rok 2016 
Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace  

apríl až jún  2017 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2. polrok 2017 
Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 2. polrok 2017  
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, 21.06.2017, od 15.00 hod. do 16.50 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  10 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:    3   (poslanci Anna Zimmermannová, Vladimír Vágási a Marcel Gibóda 

                                                        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 XIX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

a privítal poslancov aj ostatných prítomných.  
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. Na začiatku rokovania zaznela slovenská hymna. 
 

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

 

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Kosmasa Bekiarisa a Erika Haľka. 
 

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

Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Štefana Baláža a Jozefa Filipka.  

 
Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Dagmar Kažímírovú a Antona Švajlena. 

 
Kontrolór MČ poznamenal, že z dôvodu voľby predsedu Komisie rozvoja, je potrebné, aby pracovala aj 

volebná komisia. Starosta vyzval, aby poslanci navrhli členov volebnej komisie. Poslanec Filipko 
navrhol do volebnej komisie poslancov Petra Blišťana a Dagmar Kažimírovú.  

 

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. Pri 
hlasovaní bolo  prítomných 9 poslancov. 

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

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Štefan Baláž a Jozef Filipko 
 

mandátovú komisiu v zložení: Dagmar Kažimírová a Anton Švajlen 
 
volebnú komisiu v zložení:  Peter Blišťan a Dagmar Kažimírová.  

 
Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej, mandátovej a volebnej komisie boli poslancami 

schválení. 
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Starosta dal hlasovať o udelení slova k odborným témam zamestnancom úradu alebo 

zainteresovaným stranám, kvórum 9 poslancov.  
 

 
 Hlasovanie č. 2:  za – 8,   proti – 1 (p. Polaček),   zdržal sa – 0,  
    návrh bol schválený. 
 
Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Mariannu Kupcovú a p. Máriu Palkovú, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
 

 

3.  Schválenie programu rokovania 
    

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

zmenu programu. 

 
Poslanec Baláž navrhol doplniť bod 14.1. Zmeny vo Finančnej komisii Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice - Sever. Hlasovalo 9 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 3:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0.   

 
Bod Zmeny vo Finančnej komisii Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever bude doplnený 
do programu rokovania a označený ako bod č. 14.1. 
 
Ako bod 14.2. navrhol doplniť poslanec Filipko bod Zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. Hlasovalo 9 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 4:  za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček).   
 

Bod Zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude 
doplnený do programu rokovania a označený ako bod 14.2. 
 

Poslanci Filipko a Kertés spoločne navrhli doplniť bod 14.3. Zakúpenie automatizovaného externého 
defibrilátora. Hlasovalo 9 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 5:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 
Bod Zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora bude doplnený do programu rokovania 
a označený ako bod 14.3. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými doplňujúcimi návrhmi. Hlasovalo 9 poslancov. 
  

 Hlasovanie č. 6:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
            program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:   MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XIX. 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. Záverečný účet MČ Košice - Sever za rok 2016  

7. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za apríl až jún 2017   
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8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2. polrok 2017 

9. Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 14956, kat. územie Severné mesto na ul. 

Gerlachovská č. 10, 040 01 Košice  
10. Informácia o uzavretých mimosúdnych dohodách o urovnaní práv s poslancami MZ MČ Košice 

– Sever vo volebnom období  2010 – 2014 v zmysle Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 
207/2017 a Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 218/2017 a návrh na uzavretie mimosúdnej 

dohody o urovnaní s ďalšími dvoma žalobcami 

11. Návrh na transformáciu zariadenia sociálnej služby Denné centrum pre seniorov na Kultúrno – 
spoločenské centrum so sídlom Obrancov mieru 2, 040 01 Košice  

12. Prevod majetku MČ Košice – Sever – „Riešenie statickej dopravy na Krupinskej ulici“ z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  
14. Zmeny v Komisii rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

14.1. Zmeny vo Finančnej komisii Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

14.2. Zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
        Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

14.3. Zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora 
15. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 

Sever na 2. polrok 2017 

16. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 
dní do poslaneckej knihy 

17. Interpelácie a dopyty poslancov 
18. Rôzne 

19. Záver 
                                                                                                         

4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 19.04.2017 do 21.06.2017 
poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslanec Filipko 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 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
5.  Správa o plnení uznesení MZ 
 

Tento bod programu uviedol prednosta MÚ. 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Poslankyňa Kažimírová predložila návrh uznesenia, ktorý vyplynul z rokovania Komisie sociálnej, že je 
potrebné schváliť zmenu termínu na dofinancovanie stravy pre dôchodcov v závislosti od výšky 
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dôchodku zo septembra 2017 na 1. júl 2017. V Uznesení č. 215/2017 bol schválený termín do 

30.9.2017, chceli by to urýchliť, aby sa tento príspevok mohol poskytovať od 1. júla 2017.  

Kontrolór MČ vyslovil svoj názor, že navrhované uznesenie by bolo duplicitné, vysvetlil, že termín 
30.9.2017 je hraničný, to znamená, možno ho splniť kedykoľvek od prijatia uznesenia do 30.9.2017.   

P. Kažimírová trvala na predloženom návrhu uznesenia.  
P. Polaček vystúpil s faktickou poznámkou a zaujímal sa o sumu poskytovaného príspevku na mesiac. 

P. Hudák, vedúci oddelenia ekonomického a hosp. správy informoval o cca 100 € na mesiac. 

P. Polaček sa pýtal, čo budú robiť s nesplnenými uzneseniami. Nestačí to skonštatovať, treba prijať 
nejaké pravidlo. Nemyslí si, že by to malo byť štandardom, malo by sa to riešiť.  

Kontrolór MČ sa vyjadril, že treba rozlišovať podľa obsahu jednotlivých uznesení. Ak uznesenie nebolo 
splnené v termíne, jeho platnosť skončila. V návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 má 

Kontrolu plnenia uznesení MZ. Z kontroly vyplynú riešenia ako dané nedostatky odstrániť.  
Poslanec Bekiaris sa pripája k poslancovi Polačekovi. Myslí si, že problémom je nedostatok informácií, 

prečo je uznesenie nesplnené. Úrad by mal uviesť dôvody.  

 
Starosta uzatvoril diskusiu a požiadal o prečítanie návrhu uznesení k tomuto bodu. 

P. Kažimírová prečítala návrh uznesenia, ktoré predložila. 
 

Návrh uznesenia: 

  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

s účinnosťou od 01. júla 2017 príspevok Mestskej časti Košice – Sever na stravovanie 

dôchodcov, ktorým sa budú z Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 

2017 poskytovať tieto príspevky, v závislosti od výšky dôchodku: 

 

Výška dôchodku: 

 

do 270,00 €    príspevok MČ   0,17 €   

 

od 270,01 € do 370,00 €  príspevok MČ   0,14 €   

 

viac ako 370,01 €   príspevok MČ   0,00 €.   
 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 8:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
P. Baláž ako člen návrhovej komisie prečítal druhý návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

a) berie na vedomie správu o plnení uznesení 

 

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, 
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150 body 2 a 4, 155 bod 2 písm. a), b), 164, 177 písm. a), 178 písm. a), 194, 198, 199,  

203 /2016 

     207, 212, 215, 218, 219, 220 /2017 

 

c) konštatuje, že uznesenie č. 155 bod 1 písm. a), b), 205 / 2016, 210, 222, 223, 224, 

225,  226 /2017 sú splnené a vypúšťajú sa zo sledovania 

 

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

154 písm. b) / 2016 a 199/2016, 214/2017 sú nesplnené. 

 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Polaček, Švajlen),   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 
6.  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2016 
 

Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Baláž, ktorý je predsedom Finančnej komisie. 
P. Baláž – záverečný účet za rok 2016 bol predmetom rokovania Finančnej komisie na jej zasadnutí 

dňa 12.6.2017, ktorá prijala uznesenie, že ho odporučila schváliť bez výhrad. 
 

Poslanec Polaček vyjadril nespokojnosť s tým, ako mestská časť funguje, predstavuje si to inak. Nemá 

pocit, že v mestskej časti vidno obrovské pokroky. Napriek tomu, že je finančne všetko v poriadku, 
nezodpovedá to jeho predstavám. 

Reagoval poslanec Baláž – záverečný účet vyzerá lepšie ako pred rokom alebo pred dvoma rokmi.  
 

Starosta ukončil diskusiu. 

 
Poslanec Baláž ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

1. berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2016 

 

2. schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sever za rok 2016, pričom: 

 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

 

b) celkový prebytok vo výške 19 094,89 €  sa usporiada prevodom do 

rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sever. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 10:  za - 7,  proti – 1 (p. Polaček),  zdržal sa – 1 (p. Kažimírová),   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko prečítal druhý návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia:  

 



Zápisnica z XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 21.06.2017                        strana  7  

Overili: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1, 

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

berie na vedomie 
 

stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever k Záverečnému účtu MČ Košice –Sever 

za rok 2016. 
  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

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

 
 
7.  Správa kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti  

     za apríl až jún 2017  
 

Kontrolór MČ informoval poslancov, že kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu nie je ukončená 
z dôvodu, že kontrolovaný subjekt dňa 12.6.2017 požiadal o predĺženie termínu na predloženie 

námietok a on žiadosti vyhovel. Kontrola bude procesne ukončená po doručení námietok 

kontrolovaným subjektom, ich vyhodnotením kontrolným orgánom a vypracovaním správy o výsledku 
kontroly. Správa o výsledkoch kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu bude predložená na 

nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

  

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 
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 výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever za 

mesiace apríl až jún 2017.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 
8.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2.  polrok 2017 

 
Kontrolór MČ nežiadal o udelenie úvodného slova. 

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

 

Poslanec Filipko  ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
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a) s c h v a ľ u j e 

návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie  2. 

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 2. polroka 2017.  
 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 13:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

9.  Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 14956, kat. územie Severné mesto  
     na ul. Gerlachovská č. 10, 040 01 Košice  

 
Starosta na úvod informoval, že na zasadnutí Finančnej komisie si prešli návrh pripravenej zmluvy 

o nájme pozemkov a stavby s novými nájomcami tejto budovy, pripomienky boli zapracované do 

finálnej podoby zmluvy. Otvoril diskusiu. 
K návrhu zmluvy sa vyjadril aj kontrolór MČ a ubezpečil poslancov, že zásadné veci, ktoré bolo treba 

zmeniť, sa zmenili. Ostatné veci boli technického charakteru. Odporučil návrh zmluvy o nájme 
schváliť, resp. odporučiť starostovi, aby ju uzatvoril. 

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

bodu. Poslanec Filipko prečítal návrh pripraveného uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  

 

prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 14956, kat. územie Severné mesto ako : 

 

    - parc. C KN č. 7264, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2829 m2, 

    - parc. C KN č. 7265, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2,  

   - stavba so súpisným č. 866, popis stavby: detské jasle, nachádzajúca sa na parc. C KN   

      č. 7265 na Gerlachovskej ul. č. 10 v Košiciach,  

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájomcovi Lekáreň IZIS, s.r.o. so sídlom 

Šafárikova 17, 040 11 Košice – Západ, IČO: 48 066 559, pričom za dôvod hodný osobitného 

zreteľa sa považuje využitie budovy za účelom zriadenia a prevádzkovania zdravotníckeho 

zariadenia za nájomné vo výške 11000,00 EUR ročne, slovom jedenásťtisíc eur ročne, a to na 

obdobie 20 rokov s tým, že najneskôr päť rokov pred uplynutím tejto doby nájomca 

prenajímateľovi písomne oznámi, či žiada o predĺženie nájmu na ďalších 20 rokov. 
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Doručením písomného oznámenia nájomcu sa táto zmluva automaticky predlžuje na ďalších 

20 rokov.  Ďalšie podmienky nájmu sú určené  v nájomnej zmluve, ktorá tvorí prílohu tohto  

uznesenia. 
 

Pred hlasovaním starosta pripomenul, že keďže idú poslanci hlasovať o prenájme nehnuteľností 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, návrh uznesenia bude schválený, ak zaň hlasuje 3/5 väčšina 

všetkých poslancov, t. j. 8 poslancov. 
  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14: za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček),   
             uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

                                  
Starosta vyslovil presvedčenie, že po dlhých rokoch problematického fungovania danej nehnuteľnosti 

nastane zmena a novým nájomcom poprial, aby sa splnil ich cieľ v prospech občanov Severu a danej 
lokality a nimi poskytované služby boli na prospech všetkých občanov, ktorí ich využijú.   

 
 

10.  Informácia o uzavretých mimosúdnych dohodách o urovnaní práv s poslancami MZ 

       MČ Košice – Sever  vo  volebnom období  2010 – 2014  v  zmysle  Uznesenia MZ MČ 
       Košice – Sever č. 207/2017 a Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 218/2017 a návrh 

       na uzavretie mimosúdnej dohody o urovnaní s ďalšími dvoma žalobcami 
  

Starosta informoval, že z 18 žalobcov v súdnom spore, 13 žalobcovia pristúpili k uzavretiu mimosúdnej 

dohody o urovnaní. Dňa 1.6.2017 sa konalo ďalšie súdne pojednávanie, na ktorom súd na základe 
späťvzatí 13 žalobných návrhov zastavil konanie v predmetnej časti žaloby. Po schválení Uznesenia MZ 

MČ Košice – Sever č. 218/2017 ďalší 2 žalobcovia prejavili záujem o uzavretie mimosúdnej dohody, 
ešte 3 žalobcovia pokračujú v súdnom spore.   

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

 
Poslanec Baláž ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 
 Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

1. berie na vedomie informáciu o uzavretých mimosúdnych dohodách o urovnaní práv 

s poslancami MZ MČ Košice – Sever vo volebnom období 2010 – 2014 v zmysle 

Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 207/2017 a Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 

218/2017 

 

2. schvaľuje uzavretie mimosúdnej dohody 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 MČ Košice – 

Sever zaviazaná zaplatiť (podľa prílohy č. 1) dvom žalobcom, ktorí súhlasili 

s uzavretím dohody o urovnaní sumu vo výške 3 574,79 €, pričom predmetnú sumu 

uhradí do 31.7.2017. 
 

Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 15:  za – 5 (Blišťan, Filipko, Haľko, Kertés, Kažimírová),  proti – 0,   
zdržal sa – 4 (p. Baláž, Bekiaris, Polaček, Švajlen), 

    uznesenie bolo prijaté. 
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11.  Návrh na transformáciu zariadenia sociálnej služby Denné centrum pre seniorov 

   na Kultúrno – spoločenské centrum so sídlom Obrancov mieru 2, 040 01 Košice  
   

Starosta pripomenul, že na zasadnutí Finančnej komisie a Komisie sociálnej bolo podrobne vysvetlené, 
prečo k tomu dochádza. Otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu a obrátil sa na návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia k tomuto 
bodu. Poslanec Baláž prečítal návrh pripraveného uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 

súhlasí 

 

s  transformáciou zariadenia sociálnej služby Denné centrum pre seniorov na  

Kultúrno – spoločenské  centrum  so sídlom Obrancov mieru 2,040 01 Košice. 

 
Poslanec Filipko sa vzdialil z rokovacej miestnosti, kvórum sa znížilo na 8. Starosta dal hlasovať. 

 
Hlasovanie č. 16:  za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

12.  Prevod majetku MČ Košice – Sever – „Riešenie statickej dopravy na Krupinskej ulici“  
       z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Bod uviedol prednosta MÚ, ktorý povedal, že Mestská časť Košice - Sever za účelom riešenia statickej 

dopravy na Krupinskej ulici v rámci schváleného rozpočtu v roku 2016 zrealizovala stavbu „Riešenie 

statickej dopravy na Krupinskej ulici“ na pozemku s parcelným č. 1016/9 v kat. území Severné mesto, 
Košice. Výstavbou nových parkovacích miest pribudlo v lokalite 22 parkovacích státí, čím sa výrazne 

znížil ich deficit a čiastočne sa zlepšila  situácia v statickej doprave v predmetnej lokalite. Vzhľadom na 
to, že ide o prevod majetku Mestskej časti Košice - Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa by 

malo MZ hlasovať o prevode majetku trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, s tým, že predmetný 

nehnuteľný majetok - „Riešenie statickej dopravy na Krupinskej ulici“ sa prevádza do vlastníctva  
mesta Košice za 1,- €.    

 
Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Filipko, kvórum sa zvýšilo na 9. 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
Poslanec Polaček – pred 2-3 mesiacmi boli za ním obyvatelia Krupinskej ulice a sťažovali sa, že 

parkovisko klesá, prepadáva sa, zaujímal sa o vybavenie reklamácie obyvateľov.  
Prednosta MÚ reagoval, že sa zúčastnili spolu s mestom Košice reklamačného konania so 

stavebníkom, všetky nedostatky boli odstránené a dané do poriadku, časť, ktorá sa prepadla, je 
opravená.  

Kontrolór MČ informoval, že tento spôsob prevodu bol vytýkaný za nehospodárny Najvyšším 

kontrolným úradom. Nie je to len záležitosť tejto MČ, ale všetkých MČ.  
Starosta povedal, že na túto skutočnosť poukázal už dávnejšie aj z hľadiska účtovného aj finančného. 

Čaká na usmernenie z mesta, aby sa v súvahe vyčíslila reálna hodnota majetku cez nejaké opravné 
účty alebo podsúvahové účty, aby vyjadrovala verný obraz hodnoty majetku v mestských častiach aj 

v meste. 

Poslanec Filipko doplnil, že túto záležitosť vytkla Mestskej časti Košice - Západ audítorka. Za 10-20 
rokov sa milióny EUR hodnoty týmito prevodmi odpísali na mesto Košice, vytýkala to ako vytvorenie 

straty. Mesto Košice to nevníma ako stratu, lebo oni to evidujú za 1,- €. MČ Košice – Západ sa obrátila 
listom na Ministerstvo financií SR a požiadala o zaujatie stanoviska alebo usmernenie. Možno bude 
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nutné zasiahnuť do zákona o majetku obcí alebo zákona o meste Košice a vytvoriť nejaký legislatívne 

právne čistý mechanizmus, aby k týmto veciam nedochádzalo. Je možné, že táto téma sa už otvorila 

aj na ZMOS - e. Nie je to len problémom mesta Košice, ale aj malých obcí, ktoré odovzdávajú majetky 
– vodovody a kanalizácie vodárenským spoločnostiam tiež za 1,- €, dokonca súkromným. Prípad 

hodný osobitného zreteľa je tak špecifický, že sa bude musieť nejakým spôsobom vyriešiť. Niekedy je 
jednoduchšie zveriť majetok za 1,- € niekomu, kto to dokáže robiť a samospráva ušetrí náklady na 

spravovanie, údržbu a opravy. Verí, že v priebehu nasledujúcich mesiacov sa nájde riešenie, Mestská 

časť Košice – Západ dokonca pozastavila takéto prevody. Nechce to navrhovať, je to proces, ktorý 
zatiaľ prebieha v meste. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu. Poslanec Filipko za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 

s c h v a ľ u j e  

 

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

prevod majetku „Riešenie statickej dopravy na Krupinskej ulici", 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 : 

 

- parkovisko je vybudované na pozemku vo vlastníctve mesta Košice 

- správu a údržbu parkoviska bude zabezpečovať mesto Košice 

- 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 parkoviska 

 

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

- „Riešenie statickej dopravy na Krupinskej ulici“ 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 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 17:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
 

Starosta vysvetlil, že v návrhu uznesenia k tomuto bodu ide aj o zmenu rozpočtu na rok 2017 
v Programe 5: o + 1 000,- € a v Programe 7: o – 1 000,- € (3. rozpočtové opatrenie).    

 

Starosta otvoril diskusiu.  
Poslanec Bekiaris si v stavebných aktivitách všimol schválenie odstránenia objektu čerpacej stanice 

v neprehľadnej zákrute na ul. Suchodolinskej. Pýtal sa, kto to bude realizovať a kedy sa to bude robiť. 
Pán Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ informoval, že táto činnosť bola iniciovaná našou MČ, jednak 

na požiadavku občanov a jednak z dôvodu nebezpečnej a neprehľadnej dopravnej situácie v tejto 
zákrute. Vodárenská spoločnosť akceptovala požiadavku s tým, že sama odstráni túto stavbu. 

Súčasťou stavby je zaslepenie napojenia, ktoré sa nachádza v mieste tej stavby. Vzhľadom na to, že  
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oni tam mali vodárenský objekt, bolo potrebné z ich strany urobiť zásah, ktorý plánujú urobiť oni. Dali 

si spracovať projektovú dokumentáciu a požiadali o všetky príslušné povolenia, ktoré sú na 
odstránenie objektu potrebné. Bude to robiť VVS, a.s. ako likvidáciu vlastnej stavby a vlastného 

zariadenia. Termín mu nie je známy. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Baláž prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  a  

 

schvaľuje  

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

(3. rozpočtové opatrenie) 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové výdavky                

Program 5: Prostredie pre život             + 1 000 € 

Program 7: Podporná činnosť              - 1 000 € 

 

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

na rok 2017 (3. rozpočtové opatrenie).  

 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

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

 
14.  Zmeny v Komisii rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever 

 

Tento bod uviedol poslanec Filipko, ktorý povedal, že poslankyňa Zimmermannová ho požiadala, aby 
predložil tento materiál. Oznámil, že ona odstupuje z pozície predsedníčky komisie rozvoja zo 

zdravotných dôvodov a mali by zvoliť nového predsedu. 
 

Starosta otvoril diskusiu. 

Poslankyňa Kažimírová navrhla za predsedu komisie rozvoja poslanca Jozefa Filipka. Iný návrh 
predložený nebol. 

 
P. Filipko prečítal 1. návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie  
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odstúpenie Ing. Anny Zimmermannovej z  funkcie predsedníčky Komisie rozvoja Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 19:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
Kontrolór MČ usmernil poslancov, že treba stanoviť spôsob voľby predsedu komisie, to znamená, či 

budú hlasovať verejne alebo tajne.  
P. Polaček – štandardné je verejné hlasovanie. 

 

Poslanec Baláž dal návrh, aby sa hlasovalo o voľbe predsedu komisie rozvoja verejne.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje  

verejný spôsob hlasovania pri voľbe predsedu Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever. 

 

Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 20:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             návrh bol schválený. 

 

Potom poslanci pristúpili k voľbe predsedu komisie rozvoja. Poslankyňa Kažimírová ako členka 
volebnej komisie prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

volí  

za predsedu Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

poslanca Ing. Jozefa Filipka. 

 

Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 21:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Filipko, Polaček),   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
Volebná komisia vyhodnotila voľby: poslanec Ing. Jozef Filipko bol zvolený za predsedu Komisie 

rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever. 
  

 
14.1.  Zmeny vo Finančnej komisii Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti   

           Košice – Sever 

 
Tento bod uviedol poslanec Baláž a zároveň predseda Finančnej komisie. Oznámil, že člen komisie 

z radov neposlancov Ing. Bartolomej Szabó sa z pracovných dôvodov vzdal členstva vo Finančnej 
komisii. Prečítal návrh uznesenia.  
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

odstúpenie člena Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

z radov neposlancov Ing. Bartolomeja Szaba z pracovných dôvodov. 

Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 22:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

14.2. Zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
         funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 
Bod uviedol poslanec Filipko a zároveň predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. Vysvetlil, prečo navrhol tento materiál – na poslednom zasadnutí MZ 

vyzval kolegov – poslancov, ktorí boli zvolení do tohto zastupiteľstva za politickú stranu SIEŤ alebo za 
iné subjekty ako nezávislí, aby sa oficiálne vyjadrili, či zotrvali v strane alebo sú nezávislí alebo 

zastupujú nejakú inú stranu. Zákon na ochranu verejného záujmu stanovuje, že za každý politický 
subjekt, ktorý je zastúpený v zastupiteľstve, by mal byť len jeden zástupca, obdobne je to aj 

s nezávislými poslancami. V tejto komisii sú momentálne 2 nezávislí poslanci - p. Bekiaris a p. Gibóda. 
P. Gibóda sa minule vyjadril, že by aj odstúpil, ale nestihol to s ním doriešiť a z dnešného zasadnutia 

MZ sa ospravedlnil. Poslal mu mail, či potvrdzuje odstúpenie, ale zatiaľ sa nevyjadril. Poslanec Baláž 

mu osobne avizoval, že je už nezávislým poslancom, takže sú 3 nezávislí. Navrhuje, aby sa všetci 
nezávislí dohodli, má predstavu, že by v komisii mal zotrvať poslanec Bekiaris, ale ak sa dohodnú inak, 

bude to akceptovať. Predloží taký návrh a zároveň dá návrh na odvolanie zvyšných dvoch nezávislých 
poslancov z komisie, aby bol dodržaný zákon. Požiadal o krátku prestávku, aby sa nezávislí dohodli. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Peter Kalanin, kvórum sa zvýšilo na 10. 

Starosta dal hlasovať o vyhlásení prestávky, kvórum 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 23:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             návrh bol schválený. 

 

Starosta vyhlásil 5 – minútovú prestávku.  

Po prestávke zasadnutie pokračovalo. 
 

Poslanci Baláž a Bekiaris sa oficiálne vyjadrili, že vzhľadom na vzniknutú situáciu sa vzdávajú členstva 
v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zdôvodnili to tým, 

že obaja sú členmi ďalších dvoch komisií. Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

vzdanie sa  členstva v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever poslancov Ing. 

Štefana Baláža a Ing. Kosmasa Bekiarisa.  
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Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 24:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

P. Filipko na záver konštatoval, že počet členov komisie sa znížil zo 7 členov na 5 členov a členmi 

komisie sú poslanci: Filipko, Gibóda, Kalanin, Kertés a Vágási. 
 

 
14.3.  Zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Jaroslav Polaček, kvórum sa znížilo na 9. 

Poslanec Filipko uviedol materiál. Pri plnení uznesení vyhodnotili, že nebolo splnené Uznesenie č. 

199/2016, ktoré ukladalo do 31.3.2017 vyčleniť prostriedky na nákup automatizovaného externého 
defibrilátora, bola to úloha pre starostu MČ. Vzhľadom nato, že už v tom období, keď sa uznesenie 

malo plniť, avizoval, že viacerí poslanci by chceli zakúpenie tohto prístroja podporiť finančným darom, 
starosta neuskutočnil rozpočtovú zmenu, ktorú môže urobiť v rámci svojich kompetencií. Prebehli 

rokovania s rôznymi subjektami, rokovalo sa s majiteľmi objektov Merkúr, Mier a pán Kertés oslovil 

nejakých dodávateľov zariadení. Majiteľ objektu na Mieri súhlasí s umiestnením takéhoto zariadenia, 
preto prvé z nich by sa umiestnilo na Námestí Jána Mathého (na Mieri), zostáva len technicky 

dohodnúť konkrétne miesto, kde bude zariadenie osadené. 
Doplnil ho starosta – bude umiestnené na pilieri vedľa lekárne zapustené v zateplenej fasáde 

Obchodného domu Mier, p. Slávik s tým súhlasí. 

Pokračoval p. Filipko – majú takú predstavu, že MČ nebude vyhlasovať zbierku, on osloví poslancov 
mailom a môžu prispieť formou darovacej zmluvy. Zmluva je pripravená. Osloví aj bývalých  

poslancov, ktorí boli vyrovnaní v rámci mimosúdnej dohody o urovnaní súdneho sporu, či zvážia 
nejaký príspevok. Môžu nastať rôzne situácie. Možno sa vyzbiera na jeden prístroj, možno viac ako na 

jeden, ale nebude stačiť na dva. Odporúča v septembri znova otvoriť tento problém, buď doplniť 

z rozpočtu, ak bude nejaká čiastka chýbať alebo ak by mohli riešiť osadenie ďalšieho zariadenia na 
Merkúri, tiež by museli určiť pravidlá. Návrh uznesenia by mal mať dve časti. V prvej časti navrhuje 

vyjadriť súhlas s realizáciou zámeru zakúpenia takéhoto prístroja na Námestie J. Mathého. V druhej 
časti uznesenia navrhuje splnomocniť starostu, aby nad rámec kompetencií, ktoré mu poslanci určili 

na vykonávanie rozpočtu, mohol vykonať zmeny v rozpočte, prijať finančné dary do rozpočtu, určiť 
výdaj v rozpočte. Keď sa vyzbiera potrebná suma, aby mohol odštartovať realizáciu tohto zámeru. 

Úrad by mal určiť osobu, ktorá bude komunikovať na úrade ohľadom darovacích zmlúv.  

Reagoval starosta a určil p. Ladislava Töröka, referenta oddelenia právneho a organizačných činností. 
Darovacia zmluva zatiaľ nerieši situáciu, ak by sa vyzbieralo viac peňazí ako potrebných na jeden 

defibrilátor. Zatiaľ sa nevyjadril majiteľ objektu na Merkúri, s p. Kertésom ich napadlo, že ďalšie 
zariadenie by mohli umiestniť na budove Technickej univerzity. 

P. Blišťan – môže dohodnúť stretnutie s kvestorom. Je tam hlavná vrátnica, ktorá funguje non stop, je 

to tam možné technicky riešiť aj v otvorených priestoroch, kde by bolo zariadenie chránené pred 
poveternostnými vplyvmi aj prípadnými vandalmi.  

 
Poslanec Kertés doplnil typ zariadenia: automatizovaný externý defibrilátor typu ZOLL – AED PLUS so 

skrinkou s alarmom ako aj ďalšie technické parametre a informácie ohľadom zariadenia. Rokoval 
s viacerými dodávateľmi, podarilo sa mu dohodnúť najnižšiu možnú cenu na trhu a zvýhodnenú 

záruku predĺženú na 7 rokov, prístroj je bezúdržbový. Konečná cena s osadením s dodaním so 

skrinkou s alarmom je cca 1 600 €. Súčasťou toho je ďalší pozáručný servis, ktorý je v cene.  
 

Poslanec Bekiaris navrhuje dohodnúť termín realizácie finančných darov do 31.8.2017. Spýtal sa ako 
poslanci dostanú tie darovacie zmluvy a aká bude forma zaplatenia. On osobne by to neviazal na 

poslanecké odmeny.  

Starosta mu odpovedal, že všetci ich dostanú mailom. 
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Poslanec Kalanin vyjadril svoju podporu tejto akcii. Pripomenul, že práve Komisia sociálna v spolupráci 

s poslancom Kertésom prišla s touto myšlienkou. Zároveň vyzval poslancov súčasných aj minulých, 
aby prispeli, aby práve poslanci prispeli toľko, aby sa vyzbieralo na defibrilátor. Hlavne apeloval na 

súčasných poslancov a najmä na tých, ktorí sú najviac aktívni a momentálne nie sú tu prítomní. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

1. schvaľuje 

 

zámer zakúpenia automatizovaného externého defibrilátora typu ZOLL – AED PLUS so 

skrinkou s alarmom v cene 1700 € a osadenie na objekte obchodného centra na Námestí Jána  

Mathého na základe iniciatívy poslancov mestskej časti, z príspevkov poskytnutých pre 

mestskú časť formou finančných darov   

 

2. schvaľuje splnomocnenie  

pre starostu mestskej časti na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti na základe darovacích zmlúv, nad rámec stanovený uznesením č.150/2016.   

 

Termín: do 31.8.2017 
 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 25:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

15.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva  

       MČ Košice – Sever na 2. polrok 2017 
 

Starosta otvoril diskusiu a vysvetlil, že zasadnutia miestneho zastupiteľstva boli naplánované tak, aby 
sa konali bezprostredne po zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Iný návrh predložený 

nebol, starosta diskusiu uzatvoril. 
Poslanec Baláž prečítal 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 2. polrok 2017.                       
 

Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 26:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
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16.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 
       poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

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

 

Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal 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 9 poslancov.  

 
 Hlasovanie č. 27: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
   

 
17.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Pán starosta otvoril diskusiu, keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu a prešiel 
k ďalšiemu bodu rokovania. 

 
 

18.  Rôzne 

 
Starosta Gaj otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko navrhol podávať Správu o plnení uznesení inou formou. Diskutoval o tom aj 

s poslankyňou Kažimírovou a vytýkal to aj poslanec Polaček. Možno keď kontrolór MČ vykoná kontrolu 
plnenia uznesení, sám navrhne nejaké riešenie. Podľa neho by sa nemuseli opisovať celé texty 

uznesení, ale prejsť na formu ako to robí mesto - v krátkosti popísať o aké uznesenie ide, v jednej 

kolónke v tabuľke by sa uviedlo vysvetlenie stav plnenia alebo informácia, že sa čaká na vyjadrenie 
niektorého úradu alebo z akého dôvodu nie je možné uznesenie splniť. Nechce navrhovať žiadne 

uznesenie.  
Poslankyňa Kažimírová vyjadrila súhlas s jeho návrhom, na každom zasadnutí MZ pri kontrole plnenia 

uznesení sa opakuje to isté, prečo to uznesenie nebolo splnené, treba uviesť stručne dôvod neplnenia, 

predídu tomu a odpadne polovica diskusie k tomuto bodu.  
Kontrolór MČ vysvetlil poslancom, aký je cieľ Kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.  

 
Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
 

19.  Záver 

 
Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XIX. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva, všetkým prítomným poprial príjemné leto a peknú dovolenku, poďakoval za účasť 
a zaželal ešte pekný zvyšok dňa. 

 

Košice, 21.06.2017 
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Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 
zapisovateľka              ................................................... 

 

Zápisnicu overili: 
               

Kosmas Bekiaris      „podpísané“ 
poslanec                  

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

 

 
Erik Haľko 

poslanec       „podpísané“ 
                                                                              ...................................................                                                                                                        

  

 
 

Matúš Háber 
prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 

 
Marián Gaj  

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

 


