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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: piatok, 29.04.2022, od 15.00 hod. do 16.00 hod. 

      
Počet  zvolených poslancov: 13 

 

Počet prítomných:  11 – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Ospravedlnení:   2 – poslanci Vladimír Puškár a Bartolomej Szabó    
 

Ďalší prítomní: František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever 
 Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

    Ľubomíra Borošová – kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever 

 
 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta Mestskej časti Košice – Sever Ing. František Ténai, MBA otvoril XX. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov aj hostí. 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.  
 

 

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

Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Moniku Kokoškovú a Ladislava Kuczika. 
 

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

 
Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Milana Baraníka. 

                                          
Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Pavla Holečka a Máriu Sadovskú. 

 

Starosta dal hlasovať najprv o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 9 
poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci Viliam Beňo, Lukáš Novák, Vladimír Puškár a 

Bartolomej Szabó.  
 

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

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko a Milan Baraník. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 9 
poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci Viliam Beňo, Lukáš Novák, Vladimír Puškár a 

Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 2:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

mandátovú komisiu v zložení: Pavol Holečko a Mária Sadovská. 
 
 

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení. 
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3.  Schválenie programu rokovania 

 
Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania XX. 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 nikto neprihlásil.  
  

Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý poslanci obdržali a ktorý bol zverejnený na úradnej 
tabuli a webovej stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 9 poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní 

poslanci Viliam Beňo, Lukáš Novák, Vladimír Puškár a Bartolomej Szabó. 
 

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

       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XX. zasadnutia 
MZ MČ Košice – Sever v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

3. Schválenie programu rokovania 

4. Slávnostné odovzdanie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice - Sever 

5. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

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

7. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a  

poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever 

8. Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

9. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

10. Interpelácie a dopyty poslancov 

11. Rôzne 

12. Záver                                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                                       
4.   Slávnostné odovzdanie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice - Sever  
  

Starosta mestskej časti do rokovacej miestnosti priviedol ocenených. Na začiatku svojho príhovoru 
privítal na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva ocenených, poslancov a hostí. Zvlášť 

privítal ocenených mestskej časti za rok 2021 pána Antona Ondera a zástupcov dvoch základných 

škôl: pána Martina Fazekaša, riaditeľa Základnej školy Hroncova 23 v Košiciach a  pani Evu Balkovú, 
ktorá zastupovala riaditeľku Základnej školy Tomášikova 31 v Košiciach. Povedal, že takto pred 2 

rokmi na komisii kultúry vznikol nápad oceniť aktívnych Severanov, ktorí šíria dobré meno mestskej 
časti. Je rád, že nápad sa stal skutočnosťou a poslanci na základe návrhov schválili na ocenenie MČ za 

rok 2021 p. Antona Ondera a dve základné školy, ktorým s hrdosťou môžu dnes odovzdať symbolické 
plakety. Dúfa, že táto tradícia bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Týmto považuje slávnostnú časť 

zastupiteľstva za otvorenú.   

 
Starosta odovzdal slovo predsedníčke komisie kultúry – poslankyni Márii Sadovskej, ktorá sa 

oceneným prihovorila. Zdôraznila, že v roku 2021 začala nová tradícia v mestskej časti, lebo prvýkrát 
odovzdali ocenenia tým, ktorí pre Sever vykonali veľa záslužnej činnosti. Z návrhov, ktoré došli 

vyberali osobnosti a organizácie, ktoré sa zviditeľnili svojou prácou, robia svoju činnosť desaťročia 

a majú tohto roku výročia. Osobnosti na ocenenie MČ Košice - Sever za rok 2021 bližšie predstavila.  
 

Pripomenula, že Uznesením MZ MČ Košice – Sever č. 210/2022 prijatým na XIX. zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva konanom dňa 28.02.2022 miestne zastupiteľstvo schválilo na základe Pravidiel 

udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice - Sever na návrh komisie kultúry udelenie  
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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.  
 

Požiadala starostu o odovzdanie pamätných plakiet. Potom prebehol slávnostný akt odovzdania 

ďakovných plakiet oceneným osobnostiam, ktoré im odovzdal starosta mestskej časti a ku gratulácii sa 
pripojil aj zástupca starostu a poslanec Jozef Filipko. Ocenení sa poďakovali za ocenenie, vážia si to 

a dúfajú, že aj v budúcnosti budú robiť dobré meno mestskej časti. 

Do rokovacej miestnosti prišli poslanci Viliam Beňo a Lukáš Novák, kvórum sa zvýšilo na 11. 

 

5.   Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 
 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 01.02.2022 do 31.03.2022 
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 prihlásil poslanec Beňo, ktorý ocenil prehľadnú a chronologickú správu starostu o jeho 

činnosti. 
 

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 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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6.   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 XIX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 

28.02.2022.   

 
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. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

                 uznesenie bolo prijaté. 
 
 

7.   Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a  
      poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever 

 

Starosta skonštatoval, že poslanci materiál obdržali a v krátkosti ozrejmil, prečo mestská časť 
pristúpila k novému návrhu tohto VZN, dôvodom bolo, že predchádzajúce VZN bolo napadnuté  

protestom prokurátora zo dňa 31.01.2022. Požiadal p. Lemešányiho, aby poslancom rozdal stanovisko 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – mesto k návrhu VZN, ktoré obsahovalo 5 

pripomienok k jednotlivým ustanoveniam návrhu VZN. V závere stanoviska RVPS konštatuje, že po 

zapracovaní týchto pripomienok RVPS Košice – mesto nemá námietky voči zneniu VZN Mestskej časti 
Košice – Sever, ktorým sa vydáva Trhový poriadok MČ Košice – Sever.  

 
Potom starosta odovzdal slovo p. Lemešányimu, vedúcemu oddelenia právneho a organizačných 

činností, ktorý povedal, že návrh VZN reflektuje nato, čo pán prokurátor namietal a neupravuje nič 
navyše, aby prípadnou zmenou legislatívy nedochádzalo k častému meneniu VZN. Znenie VZN, ktoré 

teraz poslanci obdržali, je finálne znenie už so zapracovanými pripomienkami RVPS. 
 

Starosta otvoril diskusiu.  

 

Poslanec Filipko zhrnul, že pre verejnosť bol zverejnený určitý materiál, teraz predkladajú zmeny, 
niekto by si mal osvojiť návrh týchto zmien, on si osvojuje poslaneckým návrhom predloženie týchto 

zmien, ktoré boli zapracované do tohto materiálu.  
 

Poslanec Beňo – spýtal sa pani kontrolórky, či je to v súlade so zákonom o obecnom zriadení.   

Kontrolórka MČ – určite áno, ide o formálne zmeny, nejde o rozpor s inými právnymi predpismi, ale o 
spresnenie alebo zovšeobecnenie pojmov.   

 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o návrhy uznesení.  

 

Poslanec Filipko vysvetlil, že najskôr budú hlasovať o zapracovaní zmien RVPS do návrhu VZN a potom 
o celkovom schválení VZN aj so schválenými zmenami. 
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Poslanec  Filipko prečítal návrh prvého uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje  

 

zmenu návrhu  textu VZN v zmysle stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

správy Košice – mesto, konkrétne podľa odsekov uvedených v predloženom návrhu.   
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6: za – 11,  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 

 

a) schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 

56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území Mestskej časti Košice – Sever v zmysle predloženého návrhu a so 

schválenými zmenami 

b) zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti č. 47 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti 

Košice – Sever v znení Dodatku č. 1. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

  
            uznesenie bolo prijaté kvalifikovanou 3/5 väčšinou prítomných 

poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 

 
8.   Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

Poslanec Baraník ako člen Komisie sociálnej informoval, že na zasadnutí Komisie sociálnej zobrali na 
vedomie informáciu, že Ing. Štefan Kertés, MPH sa vzdal členstva v Komisii sociálnej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever, lebo sa presťahoval do inej mestskej časti. Komisia sa rozhodla, že 
vzhľadom nato, že toto volebné obdobie je už veľmi krátke a počet členov komisie je dostatočný, 

nebudú obsadzovať toto voľné miesto novým členom.  
 

Poslanec Baraník  prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 
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berie na vedomie 

 

vzdanie sa členstva v Komisii sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever Ing. Štefana Kertésa, MPH - člena komisie z radov neposlancov z dôvodu, že od 

02.03.2022 už nie je obyvateľom Mestskej časti Košice – Sever. 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
            uznesenie bolo prijaté. 

 
 

9.    Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 
 

Starosta konštatoval, že poslanci materiál obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
 

Poslanec Beňo – pýtal sa, či sa bude stavať  Bytový dom Lomnická. 

Odpovedal p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti – na podnet stavebníka bolo na 
stavebnom úrade konanie zastavené, lebo svoj návrh zobral späť, v súčasnosti neprebieha konanie na 

stavebnom úrade. 
 

Poslanec Kuczik poďakoval starostovi a zamestnancom, ktorí sa podieľali na oprave povrchu 

chodníkov na uliciach Svornosti, Záborského, Heydukova. Ocenil aktívny prístup, tým, že tam chodili, 
operatívne reagovali na problémy, ktoré vznikli.  

 
Starosta informoval, že bežia Zmeny a doplnky č. 19 ÚPN HSA Košice, ako mestská časť boli na 

prerokovaní, v ten istý deň bolo prerokovanie s obyvateľmi. Mestská časť má 30 dní na podanie 
pripomienok, vyzval poslancov, aby do 10.5.2022 poslali svoje podnety a námety, môžu reagovať aj 

ako občania, je tam dosť veľa lokalít zo Severu, najzaujímavejšou je lokalita Anička. 

Poslanec Baraník – odporučil všetkým poslancom, aby si to prešli, na prvý pohľad to vyzerá ako 
obsiahly materiál, ale niektoré návrhy posúvajú možnosti výstavby ďalej. Týka sa to nielen mestskej 

časti, ale celého mesta, mestská časť si môže zobrať príklad z niektorých iných mestských častí. 
 

Starosta informoval, že je zadanie na vypracovanie územného plánu zóny pre Tlačiarne. 

Vysvetlil p. Hučko – mesto Košice začalo proces, zverejnilo informáciu na svojej stránke na územnom 
plánovaní, tento oznam bol zmenený, bol trošku skresaný a je oznámenie o tom, že mesto začalo 

proces obstarávania pre územný plán zóny Košice Tlačiarne. Vytvoria určité zadanie, o návrhu, ktorý 
bude prerokovaný, budú upovedomené všetky orgány, organizácie vrátane mestských častí a všetkých 

dotknutých správcov sietí a občanov. Mesto korigovalo aj zostručnilo tú prvú informáciu, nie je 

potrebné nato zadanie reagovať, nakoľko ešte nie je schválené, je to len informácia. 
 

Poslankyňa Kokošková položila otázku ako postúpili ohľadom prechodu pre chodcov a zníženia 
rýchlosti pri Vyhliadkovej veži. 

Odpovedal p. Hučko – opätovne kontaktovali referát dopravy s tým, či je možné zriadiť priechod pre 
chodcov, dostali informáciu, že v súčasnosti tam priechod pre chodcov zrealizovať nie je možné, lebo 

by nevyhovoval norme. Nato, aby tam bol realizovaný priechod pre chodcov je potrebné, aby tam bolo 

zrealizované verejné osvetlenie podľa normy a priechod by musel spájať chodník s chodníkom. Za 
súčasného stavu sa tam priechod vyznačovať nebude. Tí, čo vystupujú na Vyhliadkovú vežu vystúpia 

bez problémov, len potom, keď sa vracajú smerom na Košice, musia bezpečne prejsť na druhú stranu. 
Čo sa týka zníženia rýchlosti možno by bolo riešenie dať tam výstražnú značku „Pozor chodci“. 

 

Poslankyňa Tomášová – informovala o tom, že 20 rokov sa mestskí a miestni poslanci MČ Košice – 
Sever snažili o kruhovú križovatku Kostolianska – Podhradová a pri tom novom územnom pláne zase 

je stopnutá a je presunutá nižšie, takto územné plánovanie v meste Košice funguje tak, že niečo sa 
naštartuje, ďalšie perličky sú v tom územnom pláne.  
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Starosta zareagoval - okružná križovatka Kostolianska už nespĺňa súčasné potreby a požiadavky, v 

zmene územného plánu je posunutá okružná križovatka nižšie na úroveň Vodárenskej, Národnej triedy 
s tým, že by mala vzniknúť nová zberná centrálna komunikácia cez tie polia, ktoré sú na Aničke. Stará 

pôvodná Kostolianska cesta sa uzavrie pre niektoré typy dopravy. Bude prístupná pre tých obyvateľov, 
ktorí tam teraz bývajú, bude vytvorená nová centrálna zberná komunikácia v strede polí, ktoré tam sú. 

  

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, 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  

 

berie na vedomie 

  

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

 

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

 

 
10.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
11.  Rôzne 
 

Starosta otvoril diskusiu.  

 

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

 
12.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA povedal, že program dnešného 
zasadnutia vyčerpali, všetkým poslancom poďakoval za účasť a ukončil XX. zasadnutie  Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.  
 

 

Košice, 29.04.2022 
 

 
Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

zapisovateľka              ................................................... 
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Zápisnicu overili: 

 
Monika Kokošková 

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

 

 
Ing. Ladislav Kuczik 

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

  
 

 

Ing. Peter Luczy 
prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 

 
Ing. František Ténai, MBA  

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


