
Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  Miestneho  zastupiteľstva 

Mestskej  časti  Košice – Sever 

 

Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení XIX. zasadnutia MZ MČ Košice – 

Sever zo dňa 28.02.2022  

 

 
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 

200/2022 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

do funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever Ing. 

Ľubomíru Borošovú s nástupom do práce od 1. apríla 

2022 a pracovným úväzkom v rozsahu 20 %. 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

201/2022 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

udeľuje súhlas 

Ing. Ľubomíre Borošovej zvolenej kontrolórke mestskej 

časti k vykonávaniu inej zárobkovej činnosti – 

samostatnej zárobkovej činnosti. 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

206/2022 

 

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 J. Mathého - zníženie o  1 500 €. 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

207/2022 

 

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: 

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania  



 

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 € 

 

209/2022 

 

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. 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

 

210/2022 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

slávnostné odovzdanie ocenení sa 

uskutoční na zasadnutí MZ dňa 

29.04.2022 

211/2021 

 

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. 

 

 

splnené a vypúšťa sa zo 

sledovania 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 21.04.2022 

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

MÚ MČ Košice - Sever 


