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 Prílohy:          Pozvánka na XIX. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných z 28.02.2022 

  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 01.12.2021 do 31.01.2022 
  Správa veliteľa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2021 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

  Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever z 31.12.2021  
(5. rozpočtové opatrenie) 

  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022  
(1. rozpočtové opatrenie) 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: pondelok, 28.02.2022, od 15.00 hod. do 17.30 hod. 

      

Počet  zvolených poslancov: 13 
 

Počet prítomných:  13 – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Ospravedlnení:   0    
 

Ďalší prítomní: František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

 Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 
     

 
Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Ing. František Ténai, MBA otvoril XIX. zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva a privítal poslancov. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej 

miestnosti prítomných 12 poslancov MZ MČ Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých 
zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

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

     volebnej komisie 
 

Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Pavla Holečka a Andreju Takáčovú. 

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

 
Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Moniku Kokoškovú a Ladislava 

   Kuczika. 

                                          
Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Viliama Beňa a Martina Rogovského. 

 
Starosta uviedol, že v bode programu č. 4 Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever bude 

pracovať volebná komisia. Navrhol do nej poslankyne, ktoré boli menované do komisie pre overenie 
splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti:  

Andreju Takáčovú, Moniku Kokoškovú a Máriu Sadovskú. Iný návrh podaný nebol. 
 

Starosta dal hlasovať najprv o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 

12 poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

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

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Monika Kokošková 
a Ladislav Kuczik. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 
poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 2:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
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Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
mandátovú komisiu v zložení: Viliam Beňo a Martin Rogovský. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov volebnej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  
 

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

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
                                             volebnú komisiu v zložení: Andreja Takáčová, Monika Kokošková 

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

schválení. 

 
 
3.  Schválenie programu rokovania 
 

Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania XIX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 

poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú vypustiť alebo 
presunúť nejaký bod.  

 
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Mária Sadovská a navrhla doplniť bod: Udelenie ocenení 

osobnostiam MČ Košice – Sever za rok 2021 a označiť ho ako bod 10.1. 
  

Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý poslanci obdržali a ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný 
poslanec Bartolomej Szabó. 

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

       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 
Potom dal starosta hlasovať o doplnení bodu: Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice - 

Sever za rok 2021 a jeho označení ako bod 10.1. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 poslancov. Pri 
hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

 

Hlasovanie č. 5:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    doplnenie bodu 10.1. bolo schválené. 

  
 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XIX. 

zasadnutia MZ MČ Košice – Sever v tomto znení: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

komisie 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever 

5. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

6. Správa veliteľa o činnosti Mestskej polície Košice - Stanice Sever za rok 2021 

7. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

8. Informácia o zmene rozpočtu - rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever  

na rok 2021 (5. rozpočtové opatrenie) 

9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice Sever na rok 2022 

(1. rozpočtové opatrenie) 

10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
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10.1. Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice - Sever za rok 2021  

11. Zámer získania právneho vzťahu k pozemkom vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu 

rozvojových aktivít Mestskej časti Košice – Sever 

12. Interpelácie a dopyty poslancov 

13. Rôzne 

14. Záver                                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                                       
4.   Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever   
 

Tento bod uviedol starosta, ktorý pripomenul, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – 

Sever  na svojom zasadnutí dňa 11. januára 2022 prijalo Uznesenie č. 199/2022, ktorým vyhlásilo v 
súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľbu kontrolóra  na deň 28. február 2022. V uznesení určilo rozsah výkonu funkcie, náležitosti 
písomnej prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra a spôsob vykonania voľby kontrolóra mestskej časti. 

Vyhlásenie voľby bolo vykonané predpísaným spôsobom a dňa 14.01.2022 bol tento oznam 
zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti a zároveň aj na jej webovom sídle. Lehota pre doručenie 

prihlášok kandidátov bola určená do 11.2.2022 do 12.00 hod. Funkčné obdobie kontrolóra je 6 

rokov, zvolený kontrolór nastúpi do funkcie od 01.04.2022. V súlade s uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 199/2022 sa voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever uskutoční tajným 

hlasovaním poslancov na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

Na zvolenie kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho 

zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa ešte v ten istý deň druhé 

kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí  získali v prvom kole volieb najväčší počet 
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s 

najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva upravuje v § 12 ods. 8 – 11 pravidlá tajného hlasovania. 
Podľa uvedených ustanovení sa na tajné hlasovanie použijú hlasovacie lístky, ktoré sú vydané 

poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. O výsledku tajného hlasovania sa 

vyhotoví zápisnica. Predseda volebnej komisie oznámi skutočný stav prítomných poslancov 
miestneho zastupiteľstva, počet vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných  hlasovacích  

lístkov,  počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet 
neoznačených, neplatných alebo neodovzdaných  hlasovacích  lístkov. Výsledky tajného hlasovania 

vyhlási predseda alebo ním poverený člen volebnej komisie.  

Základný plat hlavného kontrolóra je určený zákonom (§ 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Plat 
hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. 
decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

(koeficient pre mestskú časť: 1,96). 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever určilo uznesením č. 199/2022, že výkon funkcie 
kontrolóra mestskej časti bude v rozsahu 20 % pracovného úväzku. 

Starosta požiadal poslankyňu Takáčovú ako predsedníčku komisie pre overenie splnenia náležitostí 
doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti, aby poslancov 

oboznámila s výsledkami posúdenia doručených prihlášok. 
Poslankyňa Takáčová informovala, že komisia zasadala dňa 16.0.2022 o 14.00 hod. Prihlášku na 

funkciu kontrolóra mestskej časti doručili v stanovenom termíne traja kandidáti. Po otvorení 

neporušených obálok odovzdaných predsedníčke komisie povereným zamestnancom mestskej časti, 
komisia pristúpila k posúdeniu podaných prihlášok jednotlivých uchádzačov: Ing. Pavol Hanušin, Ing. 

Ľubomíra Borošová a Ing. Mária Tomášová. Po posúdení prihlášok komisia skonštatovala, že všetci 
prihlásení kandidáti spĺňajú podmienky a predpoklady stanovené v Uznesení č. 199/2022 a môžu byť zaradené do 

výberového konania na zasadnutí MZ. Komisia predložila starostovi MČ zoznam kandidátov na funkciu 
kontrolóra mestskej časti. 
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Kandidátmi na voľbu kontrolóra sú: Ing. Ľubomíra Borošová, Ing. Pavol Hanušin a Ing. Mária 

Tomášová. V zmysle citovaného uznesenia sa kandidáti predstavia v abecednom poradí, pričom každý 

kandidát má právo vystúpiť v časovom rozsahu do 5 minút a predstaviť svoju profesionálnu prax. Po 
vystúpení kandidáta budú mať poslanci priestor na položenie otázok. 

 
Kandidáti v abecednom poradí postupne prichádzali do rokovacej miestnosti, kde ich starosta 

predstavil, privítal, potom sa predstavili samotní kandidáti a na záver odpovedali na otázky poslancov. 

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 13. 

  
Po vystúpení všetkých troch kandidátov starosta informoval, že voľba kontrolóra Mestskej časti Košice 

– Sever bude prebiehať vo volebnej miestnosti. Riadiť a usmerňovať ju bude volebná komisia. 

Požiadal členov volebnej komisie, aby si zvolila svojho predsedu, za predsedníčku volebnej komisie 

bola zvolená JUDr. Andreja Takáčová.   
 
Starosta potom požiadal členov volebnej komisie, aby skontrolovali a zapečatili volebnú schránku, 

skontrolovali hlasovacie lístky a obálky, ktoré sú označené pečiatkou mestskej časti.   
 

Volebná komisia sa odobrala do volebnej miestnosti. 

 
Po uskutočnení tajného hlasovania za prítomnosti všetkých 3 kandidátov požiadal starosta 

predsedníčku volebnej komisie, aby vyhlásila výsledky tajného hlasovania.   

Predsedníčka volebnej komisie JUDr. Andreja Takáčová oboznámila s výsledkami hlasovania na 

funkciu kontrolóra MČ Košice – Sever: volebná komisia konštatuje, že pre voľbu kontrolóra Mestskej 

časti Košice – Sever bolo vydaných 13 hlasovacích lístkov, z uvedeného počtu bolo odovzdaných 13 
hlasovacích  lístkov, z toho platných bolo 13 hlasovacích lístkov. Počet odovzdaných platných hlasov 

pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný: 

Ing. Ľubomíra Borošová – 8 platných hlasov,  

Ing. Pavol Hanušin – 0 hlasov,  

Ing. Mária Tomášová – 5 platných hlasov. 

Na základe uvedených výsledkov volebná komisie konštatuje, že kandidátka Ing. Ľubomíra Borošová 

bola právoplatne zvolená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sever za kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie r. 2022 - 2027.  

Starosta zablahoželal Ing. Borošovej k zvoleniu do funkcie a poďakoval za účasť aj ďalším 2 
kandidátom. Taktiež poďakoval za prácu volebnej komisii. Potom odovzdal slovo novozvolenej 

kontrolórke. 

Ing. Borošová poďakovala poslancom zato, že ju zvolili za kontrolórku a súčasne ich požiadala 
o udelenie súhlasu podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie sformuloval uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať ako 
o druhom v poradí k tomuto bodu. 

Starosta uzatvoril diskusiu.  
Poslanec Filipko prečítal návrh prvého uznesenia k tomuto bodu.  

 
Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

podľa § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov, § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

volí 
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do funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever Ing. Ľubomíru Borošovú s nástupom 

do práce od 1. apríla 2022 a pracovným úväzkom v rozsahu 20 %. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh druhého uznesenia k tomuto bodu.  

 
Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

udeľuje súhlas 

Ing. Ľubomíre Borošovej zvolenej kontrolórke mestskej časti k vykonávaniu inej zárobkovej 

činnosti – samostatnej zárobkovej činnosti. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
5.   Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 01.12.2021 do 31.01.2022 
poslanci obdržali, bola zverejnená spolu s ostatnými materiálmi aj na webovej stránke. Povedal, že 

okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval 
rôznym stretnutiam, stretnutia sú chronologicky rozpísané v správe. Okrem formálnych stretnutí 

absolvoval aj neformálne stretnutia s obyvateľmi mestskej časti, s primátorom mesta Košice 
p. Polačekom, s námestníkmi primátora, so zamestnancami Magistrátu mesta Košice a s riaditeľmi a 

vedúcimi zamestnancami podnikov mesta Košice. 

 
Spýtal sa poslancov, či majú nejaké otázky k správe o jeho činnosti a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa nikto nehlásil, 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 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 

6.   Správa veliteľa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2021 

 
Starosta privítal Mgr. Milana Francana, veliteľa stanice MsP Sever, ktorý predložil písomnú Správu 

o činnosti Stanice MsP Sever a o stave verejného poriadku za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
Požiadal ho o úvodné slovo a zhrnutie uplynulého roka, čo sa zmenilo za posledné obdobie.  
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P. Francan – ubudli im MOM-ky, čo sa týka verejného poriadku najväčšie problémy sú s dopravou, 

veľké problémy sú s voľne pobehujúcimi psami a túlavými mačkami. Čo donesie deň, to riešia.  

 
Starosta povedal, že obdržali obsiahlu správu, poďakoval mestskej polícii, že ich aktivity sa priblížili 

k občanom, poďakoval Mgr. Sedlákovi za zorganizovanie brigády na jar, aby mestská časť bola 
čistejšia. Očakáva problém od 1.3.2022 ohľadom zmeny zákona o parkovaní na chodníkoch, to ich asi 

zaťaží. Konštatuje, že komunikácia príslušníkov s úradom je dobrá a vzťahy sú nadštandardné, má 

pocit, že sa pozitívne posúvajú. 
P. Francan – ten pocit zdieľajú spoločne, s úradom hľadajú spoločné riešenie problémov. Čo sa týka 

zmien od 1.3.2022, z toho má veľké obavy, lebo akonáhle zavolá občan, hliadka musí ísť a musí to 
riešiť. Nebudú môcť donekonečna dávať napomenutia. Bol krátky čas nato, aby sa vyhradili niektoré 

chodníky na parkovanie. 
 

Starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslankyňa Kokošková chcela vedieť mená príslušníkov Stanice MsP Sever, ktorí dňa 08.04.2021 

zachránili muža na streche obytného domu na Hlinkovej ulici, ktorý mal v úmysle siahnuť si na život, 
v čom mu hliadka úspešne zabránila.  

Odpovedal p. Francan – bola to policajtka a policajt – p. Šimková a p. Hrubovčák, dostali oznam od 

operačného, že muž je na streche, chystá sa skočiť, šli tam, rozprávali s ním dovtedy, kým neprišli tie 
zložky, ktoré sú oveľa profesionálnejšie a majú vyjednávačov. 

 
P. Kokošková – mala telefonát, že vo venčovisku v Parku duklianskych obetí sú celé ryby aj kosti z rýb. 

P. Francan – vie o aký problém sa jedná, riešili to už predminulý rok, obyvatelia označili nejakého 
pána, ten to poprel, nikto nevedel, kedy to tam dal, teraz to už dávno nemali nahlásené. 

Starosta – pomohlo by, keby to občania vedeli natočiť alebo nafotiť. 

 
P. Kokošková sa spýtala, či kamerový systém na J. Mathého je už nový alebo je tam stále to hluché 

miesto smerom ku Milkagru. 
P. Francan – jedna kamera patrí mestskej polícii, stále bol problém, že smerom na trhovisko zavadzal 

ten strom, niektorí ho chceli zrezať, Správa mestskej zelene to nedovolila, keby sa rokovalo s Billou 

a dohodlo, že na niektorý z tých stĺpov sa umiestni kamera, to by bolo ideálne. Ale zo strany Billy nie 
je ochota, už niekoľkokrát s nimi jednal. 

 
P. Kokošková položila otázku ako prebieha monitoring na Alpinke. 

P. Francan odpovedal, že tam chodia pravidelne až po tú rampu za golfové ihrisko, vyčistili to tam, je 

tam obsadený 1 bývalý vagón, ktorý má súpisné číslo, vlastník ho prenajíma, je tam pomerne čisto.  
 

P. Kokošková - čítala, že dával nejaké články na súkromnú facebookovú stránku. 
P. Francan sa ohradil, že on nie, ale člen enviro hliadky p. Sedlák, keď čistili Kostoliansku a Alpinku.  

 
Poslanec Kuczik – v súvislosti so zákazom parkovania na chodníkoch od 1.3.2022 sa spýtal, či majú 

konkrétne inštrukcie ako postupovať, predpokladá, že v prvej fáze to budú riešiť len napomenutím. 

P. Francan – zajtra bude porada s náčelníkom, uvidí, či zo strany mesta prijali nejaké opatrenia, lebo 
zákon platí, keď občan zavolá, hliadka musí ísť zadokumentovať a riešiť to. Dôležité je, aby všetci 

mestskí policajti postupovali rovnako, nie každé sídlisko inak. 
Starosta – súčinnosť je veľmi dobrá, požiadal, aby smerom k obyvateľom pristupovali najskôr 

k napomenutiu,  zákon by sa mal v apríli novelizovať, malo by byť určité prechodné obdobie až do r. 

2024 by mala byť účinnosť tohto zákona posunutá. 
 

Poslanec Puškár poďakoval za dobrú spoluprácu s príslušníkmi stanice, keď niečo potrebujú, obrátia 
sa na centrálu alebo na koordinátora, ktorý to usmerní a záležitosť sa vyrieši rýchlo a účinne. 

 
Poslanec Baraník sa vyjadril, že keď si prečítal správu bol prekvapený, čo všetko mestská polícia robí 

s počtom 18 ľudí – dohľad nad verejným poriadkom pri organizovaní športových a kultúrnych  

podujatí, monitorovanie na Alpinke, kontroly areálu Košickej detskej historickej železnice 
a Vyhliadkovej veže Hradová a mnohé ďalšie aktivity. 
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Poslankyňa Tomášová sa veliteľa stanice spýtala, či riešia aj túlavé mačky, pri Poliklinike Sever majú 

asi 3 túlavé mačky. 

P. Francan odpovedal, že s mačkami je väčší problém ako so psami, aj keď túlavú mačku chytia, 
majiteľa zistiť nevedia, pokiaľ nie je čipovaná a žiadny útulok ich nechce zobrať, útulky sú preplnené. 

 
Starosta poďakoval veliteľovi stanice p. Francanovi za predloženú správu, zato, že prišiel a keďže 

počul, že sa chystá do dôchodku poďakoval mu aj za dlhoročnú prácu a odovzdal mu v mene svojom 

aj v mene poslancov malý darček. 
 

Starosta ukončil diskusiu. 
  

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie 

Správu veliteľa o činnosti Mestskej polície Košice - Stanice Sever za obdobie od 01.01.2021 

do 31.12.2021. 

 
Hlasovalo 12 poslancov, pri hlasovaní nebol v rokovacej miestnosti prítomný poslanec Bartolomej 

Szabó. 
  

Hlasovanie č. 9:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 nehlasoval (p. Szabó)  

                 uznesenie bolo prijaté. 
 

 
7.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice - Sever 

Starosta konštatoval, že materiál k tomuto bodu bol zverejnený, poslanci ho obdržali aj mailom, je v 

ňom 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.   
 

Starosta 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 

informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever. 

 
Hlasovalo 12 poslancov, pri hlasovaní nebol v rokovacej miestnosti prítomný poslanec Bartolomej 
Szabó. 

  
Hlasovanie č. 10: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 nehlasoval (p. Szabó)  

                 uznesenie bolo prijaté. 
 
 

8.   Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever  
      na rok 2021 (5. rozpočtové opatrenie) 

 

Starosta skonštatoval, že poslanci materiál obdržali a otvoril diskusiu.  
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Odovzdal slovo poslancovi Kuczikovi, predsedovi Komisie finančnej, ktorý povedal, že komisia materiál 

prerokovala, je v súlade s dôvodovou správou, nemala k nemu žiadne zásadné výhrady a komisia  
odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať toto rozpočtové opatrenie na vedomie.  

 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 

Poslanec Kuczik prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie 

 

Informáciu o zmene rozpočtu - rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever                          

na rok 2021. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 

 
9.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 

     (1. rozpočtové opatrenie)  

 
Starosta na úvod povedal, že poslanci materiál obdržali, otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Kuczik sa vyjadril za komisiu finančnú - materiál bol v komisii prerokovaný, v dôvodovej 

správe sú uvedené všetky navrhované zmeny. Komisia sa stotožnila so všetkými navrhovanými 
zmenami. Okrem týchto zmien uvedených v dôvodovej správe predkladá jeden doplňujúci návrh - týka 

sa Programu 5: ide o presun v rámci tohto programu medzi položkami v rámci kapitálových výdavkov, 

prišla aktuálne ponuka na Detské ihrisko – Mier II. etapa, navrhuje zmenu - navýšenie kapitálových 
výdavkov o 1 500 €, v rámci kapitálových výdavkov zníženie položky Námestie J. Mathého o 1 500 €, 

ostatné navrhované zmeny v zmysle predloženého materiálu. 
 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Poslanec Kuczik prečítal 1. návrh uznesenia k tomuto bodu – doplnenie zmeny Programového rozpočtu 

MČ Košice – Sever na rok 2022. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

doplnenie zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 (1. rozpočtové 

opatrenie): 

 

v Programe 5: kapitálové výdavky presun medzi položkami:   

položka 7 Detské ihrisko - Mier II. etapa -  zvýšenie o 1 500  € 

položka 6.2 Námestie Jána Mathého - zníženie o  1 500 €. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Kuczik prečítal 2. návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 v predloženom znení 

(1. rozpočtové opatrenie) so schválenou zmenou: 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                              + 18 852 €           

 

Bežné výdavky                                                                                                          + 173 080 € 

Program 1: Služby občanom                                                                                          + 1 656 € 

Program 2: Odpadové hospodárstvo                                                                            + 12 000 € 

Program 3: Komunikácie                                                                                             + 80 000 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                   + 10 241 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                         + 39 924 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                      + 29 259 € 

 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy                                                                                                      + 17 000 €           

 

Kapitálové výdavky                                                                                                   + 17 000 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                         + 17 000 € 

 

 

Finančné operácie 

 

Príjmy                                                                                                                       + 154 228 € 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                                                       + 232 228 € 

Prevod z rezervného fondu                                                                                           - 78 000 € 

 

 

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

na rok 2022 (1. rozpočtové opatrenie). 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 
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10.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Poslanec Puškár pripomenul, že keď schvaľovali zmenu rozpočtu bolo tam rozpočtovaných 5 000 € na 

schodiská na Podhradovej, pýtal sa na projekty, či bude jeden univerzálny, alebo na každé schodisko 

samostatný.  
Reagoval starosta - projekt schodiská medzi Slavkovskou a Vihorlatskou, to je na úrovni Cyklistickej 

ulice tá zastávka. Zatiaľ nemá informáciu, žeby to mesto obstarávalo, bol by rád, aby mali aspoň 
projekt, to je problematické schodisko, lebo tam ide hlavná prípojka plynu. Aby mohli zadať zákazku 

a aby sa tam projektant prišiel pozrieť a povedal, či to vedia alebo nevedia urobiť, musia mať nato 
vyčlenené finančné prostriedky.  

 

P. Puškár sa spýtal na opravu 2 oporných múrov na Kavečianskej ceste, či v tom mesto pokročilo. 
Odpovedal starosta – opravy sú v pláne mestských aktivít, mesto to má v pláne opráv na tento rok. 

 
P. Puškár položil otázku komu oznámiť, ktoré ulice je vhodné opraviť. 

Starosta – zatiaľ vytipovali 4 lokality, kde sa parkuje na chodníku – ul. Kustrova, Obrancov mieru, 

Watsonova pri SAV a Urbánkova, napísať treba na miestny úrad na oddelenie rozvoja, tam sa to bude 
kompletizovať. Pôjdu na miesto, odfotia a posúdia, už vedia aké sú štandardy. 

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Martin Rogovský, kvórum 12 poslancov. 

 
Poslankyňa Kokošková položila otázku ako to vyzerá s prechodom pre chodcov pri Vyhliadkovej veži. 

Odpovedal p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti – mali stretnutie na magistráte v januári 

aj vo februári, boli na ÚHA aj na dopravnom dispečingu. Čo sa týka Kavečianskej pri Vyhliadkovej veži 
v priebehu marca by mali mať stretnutie k dopravným značkám. Jedna z vecí, ktoré budú prejednávať 

je vyznačenie toho prechodu pri Vyhliadkovej veži. 
 

Potom starosta informoval o návrhu riešenia problematiky kaplniek na celej Kalvárii. Diskutujú aj 

s mestom na túto tému ako rozbehnúť tento proces revitalizácie a rekonštrukcie Košickej Kalvárie, 
mesto k tomu chce aktívne pristupovať, dohodli sa, že sa pokúsia obnoviť a dať náplň neziskovej 

organizácii Perly Gotickej cesty, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka farnosť a mesto Košice. 
Mestská časť by vstúpila do neziskovej organizácie, upravili by sa stanovy neziskovej organizácie, 

malo by sa o tom rokovať aj na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ide o dlhodobý 

proces, prichádza s návrhom spolupráce mestskej časti a neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty 
pri realizovaní projektu „Revitalizácie a rekonštrukcie Košickej Kalvárie“ a za tým účelom vstúpiť do 

neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty. Má pripravený návrh uznesenia. 
Poslanec Puškár – bolo by vhodné, aby mestská časť mala nejaké zastúpenie v orgánoch neziskovej 

organizácie, ak tam má vstúpiť. 
Starosta – otázka je akou formou budú participovať, možno doplniť návrh uznesenia v tomto zmysle.  

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhov uznesení. 
  

Poslanec Filipko prečítal návrh 1. uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie  

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
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Hlasovanie č. 14: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh 2. uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje  

 

spoluprácu Mestskej časti Košice – Sever a neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty pri 

realizovaní projektu „Revitalizácia a rekonštrukcia Košickej Kalvárie“ a za tým účelom 

vstup do neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty n.o., Hlavná 26, 040 01 Košice a  

 

odporúča,  

 

aby v orgánoch neziskovej organizácie mala zastúpenie aj Mestská časť Košice – Sever. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Lukáš Novák, kvórum 11 poslancov. 
 

 

10.1.   Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice – Sever za rok 2021 
 

Starosta odovzdal slovo poslankyni Sadovskej - predsedníčke komisie kultúry, ktorá informovala o  
zasadnutí komisie konanom dňa 16.02.2022. Jedným z bodov programu bol aj výber z návrhov na 

ocenenie osobnosti MČ Košice – Sever za rok 2021. Komisia obdržala 5 návrhov, z toho 2 neboli 

platné, lebo neboli kompletné a boli doručené neskoro, o nich komisia ani nehlasovala. Medzi návrhmi, 
ktoré spĺňali pravidlá udeľovania ocenení osobnostiam v MČ Košice – Sever bola nominácia na Antona 

Ondera v oblasti športu a dve základné školy v MČ Košice – Sever, a to Základná škola Hroncova 23 a 
Základná škola Tomášikova 31 v oblasti školstva aj z dôvodu 60. výročia od založenia škôl a taktiež za 

úspešné zvládnutie distančnej výučby počas pandémie Covid 19. Komisia navrhuje, aby ocenenie bolo 
udelené Antonovi Onderovi, Základnej škole Hroncova 23 a Základnej škole Tomášikova 31.  

Prebiehala diskusia, či by nebolo dobré nominovať aj tretiu ZŠ Polianska 1 a materské školy 

v mestskej časti, avšak neboli podané návrhy. Dohodli sa, že sa im pošle alebo odovzdá ďakovný list 
pri príležitosti Dňa učiteľov. Prečítala návrh uznesenia. 

 
Starosta doplnil, že ďakovné listy odovzdajú pri príležitosti Dňa učiteľov učiteľom všetkých 3 

základných škôl v mene poslancov a starostu mestskej časti. Ďakovné listy odovzdajú aj 2 

príslušníkom mestskej polície, ktorí zachránili muža na streche ako to bolo avizované veliteľovi stanice 
MsP Sever pri podávaní správy o činnosti stanice. Môžu to spojiť aj s ocenenými osobnosťami na 

aprílovom zasadnutí MZ. 
K tejto téme ešte diskutovali poslanec Puškár, poslanec Baraník, poslankyňa Kokošková a poslanec 

Filipko, potom starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
  

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu.  
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

podľa čl. II ods. 2 Pravidiel udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice – 

Sever 

 

schvaľuje  

 

udelenie ocenení osobnostiam, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a 

zveľadenie Mestskej časti Košice – Sever,  reprezentovali mestskú časť v oblasti: 

 

1.  Anton Onder v oblasti 

     športu, kde pôsobil ako dlhoročný maratónec a seniorský bežec, horolezec, organizátor, 

tréner orientačného behu mládeže. Vďaka mu patrí za odovzdávanie svojich skúseností 

mladej generácii, ktorú trénoval v orientácii v teréne. Taktiež za organizovanie bežeckých 

podujatí, za propagáciu bežeckých športov v tlači a vedenie túr pre seniorov. 

 

2.   Základná škola Hroncova 23 v Košiciach a Základná škola Tomášikova 31  

      v  Košiciach v oblasti   

      školstva, pri príležitosti 60. výročia založenia školy a za úspešné zvládnutie dištančnej 

výučby počas pandemického obdobia šírenia respiračného ochorenia Covid 19. Obidve školy 

patria medzi moderné školy, kde vychovávajú deti a mládež k samostatnosti a podporujú 

sebavedomie budúcej generácie tak, aby v budúcnosti zvládla problémy, ktoré sa môžu v 

reálnom živote udiať. Žiakov rozvíjajú vo všetkých smeroch na vyučovaní i na krúžkoch, za 

čo veľká vďaka patrí pedagógom, ktorí sa snažia vytvárať priaznivé podmienky pre 

slobodný a tvorivý prejav detí, ich talenty a  schopnosti.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

 

Hlasovanie č. 16: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kokošková),   
            uznesenie bolo prijaté. 

 
 

11.   Zámer získania právneho vzťahu k pozemkom vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu 

         rozvojových aktivít Mestskej časti Košice - Sever 
 

Starosta skonštatoval, že poslanci materiál obdržali, otvoril diskusiu. 
 

Starosta doplnil - k revitalizácii plochy Námestia J. Mathého dnes poslali poslancom materiál z ÚHA, 
kde zo strany ÚHA bola vyhlásená súťaž. ÚHA je ochotný v priebehu marca tento návrh 

odprezentovať, urobia stretnutie s obyvateľmi. Vyjadril sa, že nie je stotožnený s tým, čo vytvorili, 

čakal iný výstup z ich strany, čakal trošku viac. Mestská časť v decembri 2021 podpísala dohodu 
s mestom, že garantujú nejaké finančné prostriedky na projekt a ďalšie finančné prostriedky na 

revitalizáciu a za 2 a pol mesiaca to neboli schopní urobiť. 
 

Poslanec Szabó sa spýtal, či by mali dostať do správy samotné námestie a čo bude s fontánou. 

Odpovedal starosta – budú ešte rokovať s mestom, lebo fontánu spravuje Správa mestskej zelene,  
potrebuje od poslancov mandát, aby sa posunuli ďalej, ak to bude len nejaký mobiliár, nebude 

zásadný problém, ale ak by robili nejaké stavebné úpravy, bol by problém, prečo to robia na cudzom 
pozemku. Potrebujú mať nejaký zmluvný vzťah, jednať s mestom ohľadom pozemkov, či to zoberú do 

nájmu či do správy alebo len umiestnia mobiliár. 
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Poslanec Puškár – v materiáli, ktorý dnes obdržali bola zmienka o výťahu z prízemia na 1. poschodie 

pri BILLE. 
 

Reagoval starosta – pozemok nepatrí BILLE, ÚHA uvažuje, že námestie dostane novú funkciu, kde by 
sa to poschodie mohlo lepšie využiť, lebo je aktuálne prázdne. To sa bude rozpracovávať ešte ďalej, 

treba zvážiť aj čo s tým trhoviskom, uvažuje aj nad Balíkoboxom, aby tam bola nejaká služba 

Slovenskej pošty. Obyvateľom to odprezentujú a uvidia, aká bude spätná väzba. Treba tam začať 
niečo robiť, aby to bolo viditeľné. Obyvatelia si pýtali lavičky, majú tam 4 lavičky, pôjdu tam 1-2 

smetné koše, urobili malé dopravné ihrisko, treba doplniť zeleň a osadiť ďalšie lavičky, aby sa tam 
mohli konať nejaké podujatia. Na komisii kultúry diskutovali, že v lete bude mať pán Ján Mathé 100. 

výročie narodenia, aby v tom čase mali niečo pripravené. Hlavný architekt mesta sa stotožnil s tým, že 
je to dobrá myšlienka. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 
  

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje zámer získania právneho vzťahu k pozemkom vo vlastníctve mesta Košice z 

dôvodu rozvojových aktivít Mestskej časti Košice – Sever, a to z dôvodu 

 

a) revitalizácie Námestia Jána Mathého - parc. č. 5519/1, k. ú. Severné mesto 

b) workoutového ihriska Park mládeže - parc. č. 5498/2, k. ú. Severné mesto 

c) revitalizácie plochy pred objektom na ulici Obrancov mieru 1 - parc. č. 2854/7-9,  

k. ú. Severné mesto. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

 
 
12.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásila poslankyňa Tomášová.  
P. Tomášová - mala dopyt, ktorým požadovala doložiť poslancom, akým postupom sa zrealizovalo 

zatrávnenie parkoviska na Krupinskej. 
Odpovedal p. Hučko – to parkovisko zrealizovala mestská časť a odovzdali ho do majetku mesta. 

Postup bol nasledovný: získali právny vzťah k pozemku od mesta, dali spracovať projekt, nasledovalo 
územné konanie, stavebné konanie, zrealizovali výber dodávateľa, zrealizovali parkovisko, po 2 

reklamáciách ho uviedli do užívania, po kolaudácii a schválení v miestnom zastupiteľstve odovzdali  

pozemok aj parkovisko späť do majetku mesta. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
13.  Rôzne 
 

Starosta otvoril diskusiu.  
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Poslanec Puškár sa spýtal, či mestská časť vie poslancom predložiť zoznam CO krytov na území MČ 

Košice – Sever, stačí poslať do mailu. 

 
Starosta odpovedal, že momentálne na túto otázku nevie odpovedať, či tieto informácie môže 

posunúť, týmito informáciami disponuje okresný úrad, nevie, či sú to oficiálne informácie. Zajtra na 
krízovom štábe sa môže opýtať. Apeloval na poslancov, že obyvateľov je potrebné v prvom rade 

upokojovať, že sa o nich postará štát, VÚC až potom je samospráva a v našom prípade je samospráva 

hlavne mesto Košice, nie mestská časť. Mestská časť nemá v oblasti CO skoro žiadne kompetencie. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ukončil diskusiu k bodu Rôzne.  
 

 
14.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA povedal, že program dnešného 
zasadnutia vyčerpali, všetkým poslancom poďakoval za účasť, konštatoval, že dnes bolo zasadnutie 

dlhšie ako inokedy. Požiadal poslancov, aby občanov upokojovali a súčasne upozornil, že pandémia 
ešte neskončila, prekrýva sa teda jeden problém s druhým. 

  

Potom ukončil XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.  
 

 
Košice, 28.02.2022 

 
 

Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 

 
JUDr. Andreja Takáčová 

poslankyňa                     „podpísané“ 
                                                                              ................................................... 

 

 
Pavol Holečko 

poslanec       „podpísané“ 
 

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

 

 
Ing. Peter Luczy 

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

 

 
 

Ing. František Ténai, MBA  
starosta        „podpísané“ 

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


