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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XX.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 20.09.2017 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

           

 
 

 
 

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

  Listina prítomných z 20.09.2017 
  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ MČ Košice – Sever 

Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v rozsahu splnomocnenia MZ MČ 
Košice – Sever (4. rozpočtové opatrenie) 

Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v rozsahu splnomocnenia MZ MČ 
Košice – Sever (5. rozpočtové opatrenie) 

  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2017 

Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace  
júl až september  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, 20.09.2017, od 15.00 hod. do 16.30 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  9 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:   4   (poslanci Jozef Filipko, Marcel Gibóda, Erik Haľko a Vladimír  

                                                       Vágási sa písomne ospravedlnili pred rokovaním MZ) 
 

Ďalší prítomní: Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 
 

 
Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj otvoril XX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  
a privítal poslancov aj ostatných prítomných.  

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 7 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 Štefana Baláža a Petra Blišťana. 

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

 
Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Jaroslava Polačeka.  

 

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

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní 
bolo  prítomných 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 1:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Kosmas Bekiaris a Jaroslav Polaček 
 

mandátovú komisiu v zložení: Dagmar Kažimírová a Anton Švajlen. 
 

 
Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej  komisie boli poslancami schválení. 
 

Starosta dal hlasovať o udelení slova k odborným témam zamestnancom úradu alebo vedúcim 
oddelení miestneho úradu, kvórum 7 poslancov.  

 

 Hlasovanie č. 2:  za – 6,   proti – 0,   zdržal sa – 1 (p. Polaček),     
    návrh bol schválený. 
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Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Stanislava Dobranského a p. Igora Vargoška, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
 

 

3.  Schválenie programu rokovania 
    

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

zmenu programu. 

 
Poslankyňa Kažimírová navrhla doplniť bod 5.a. Kúpa defibrilátora.  

Iné návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu a dal 
hlasovať o doplňujúcom návrhu poslankyne Kažimírovej. Hlasovalo 7 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 3:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0.   

 

Bod Kúpa defibrilátora bude doplnený do programu rokovania a označený ako bod č. 5.a. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovaným doplňujúcim návrhom. Hlasovalo 7 poslancov. 

  

 Hlasovanie č. 4:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
            program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:   MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XX. 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 

5.a. Kúpa defibrilátora 
6. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever  

7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2017 
8. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie mesiacov júl 

až september 2017   

9. Voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2018 - 2021 
10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

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

12. Interpelácie a dopyty poslancov 
13. Rôzne 

14. Záver                                                                                                         

 
 

 
4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 21.06.2017 do 20.09.2017 
poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Bekiaris prečítal návrh uznesenia. 
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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 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
5.  Správa o plnení uznesení MZ 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 

P. Polaček povedal, že má výhradu k Uzneseniu č. 60/2015, v návrhu uznesenia je zaradené 
v písmene b), že zostáva v platnosti, navrhuje presunúť ho do písmena d), že je nesplnené. Prečítal 

predmetné uznesenie a konštatoval, že nebola predložená o jeho plnení žiadna správa a nepovažuje 
ho za kompletne splnené, bolo splnené len čiastočne. 

 

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,  98 bod 1, 114 písm. b) z roku  2015, 

150 body 2 a 4, 164, 177 písm. a), 178 písm. a),  203 / 2016 

     215, 219, 220, 229, 234, 237, 239, 245, 246  / 2017 

 

c) konštatuje, že uznesenia č. 194, 198 / 2016, 207, 212, 218, 231, 235, 236, 238 / 2017 

sú splnené a vypúšťajú sa zo sledovania 

 

d) konštatuje, že uznesenie č. 71 a uznesenia č. 29 písm. a), b), d), č. 60/2015 a 

 83/2015, 154 písm. b) / 2016 a 199/2016, 214/2017 sú nesplnené. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
5.a.  Kúpa defibrilátora 

 
Starosta odovzdal slovo poslankyni Kažimírovej, ktorá navrhla doplniť tento bod. 

 
P. Kažimírová povedala, že sa nepodarilo vyzbierať sumu na kúpu defibrilátora - čiastku 1700,- EUR 

v zmysle schváleného Uznesenia č. 245/2017, nerozumie tomu, lebo za uznesenie hlasovali všetci 
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poslanci MZ. Predložila návrh uznesenia – predĺženie termínu splnenia Uznesenia č. 245/2017 

z pôvodného termínu 31. august 2017 na 31. október 2017. 

 
P. Bekiaris – ak posunú termín, hoci z uznesenia vyplýva, že rozpočtovým opatrením starostu by sa 

požadovaná suma dosiahla, tak odďaľujú zakúpenie defibrilátora.  
Reagoval starosta – ako ho informoval poslanec Kertés cena 1700,- EUR bola garantovaná do konca 

septembra 2017.  

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ukončil diskusiu. 
Poslanec Polaček ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia predložený p. Kažimírovou. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

 

zmenu termínu splnenia Uznesenia č. 245 / 2017 

z pôvodného termínu 31.08.2017 na 31.10.2017. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 7 poslancov. 

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

 
 

6.  Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu  
     MČ Košice – Sever  

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý informoval, že od posledného zasadnutia MZ vykonal 

starosta 2 rozpočtové opatrenia v rozsahu splnomocnenia MZ MČ Košice – Sever, a to 4. rozpočtové 

opatrenie a 5. rozpočtové opatrenie. 
4. rozpočtové opatrenie bolo z dôvodu dofinancovania mimosúdnych dohôd nad rámec finančných 

prostriedkov schválených MZ, prihlásili sa ďalší 2 poslanci, ktorí uzavreli mimosúdnu dohodu, z tohto 
dôvodu sa urobila zmena rozpočtu v sume 1345,- EUR. 

5. rozpočtové opatrenie sa prijalo z dôvodu vykonania opravy poplašného zariadenia v budove MÚ, 

ktoré bolo v havarijnom stave. Bol ohrozený majetok, ak by k niečomu došlo, poistná zmluva 
s poisťovňami vyžaduje, aby bola budova elektronicky zabezpečená. V súčasnosti je budova plne 

zabezpečená po odchode posledného zamestnanca. 
  

Starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Polaček položil 2 otázky. Z akej položky zobrali 2000,- EUR ?  

Odpovedal prednosta MÚ – 1000,- EUR zobrali z dopravných projektov a 1000,- EUR z opravy 
a úpravy jestvujúcich komunikácií,  parkovísk pre parkovanie osobných áut.  

Doplnil ho starosta – ide o bežné opravy, peniaze neboli určené na konkrétnu akciu. 
Druhá otázka – na Mestskom zastupiteľstve v Košiciach schválili mestskej časti 50 000,- EUR, primátor 

vyzval mestské časti, aby pripravili projekty. Zaujíma ho, kde tých 50 000,- EUR chce mestská časť 

investovať, aký projekt je plánovaný, kde ich minie. Nemalo by to byť len rozhodnutie samotného 
úradu, mali by do toho zasiahnuť aj poslanci. 

Starosta MČ – k tejto sume rozpočtové opatrenie ešte len bude, ale dá informáciu dopredu. Mestská 
časť má rozbehnuté nejaké investičné aktivity, za vlastné prostriedky z vlastného rezervného fondu, 

podmienka použitia čiastky 50 000,- EUR je výdaj v roku 2017. Tak svoje prostriedky nepoužijú, 

použijú prostriedky z dotácie z mesta, ktoré na základe akceptačného listu a doloženia toho, čo urobili 
a vyfinancovali, budú preplatené. Z časového hľadiska nie je možné, aby po schválení v mestskom 

zastupiteľstve vymýšľali nejaké projekty naviac v tomto roku z dôvodu náročnosti administratívnych 
postupov. Svoje financie budú mať odložené a použijú prostriedky z mesta. Projekty, ktoré budú 

pripravené na budúci rok alebo ďalší rok majú rezervu 50 000,- EUR alebo sa budú kumulovať na 
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niečo iné alebo sa použijú na veci, ktoré sú pri schvaľovaní rozpočtu na začiatku bežného roka, aby sa 

naplánovali na čerpanie v danom roku. 

 
P. Polaček – na mestskom zastupiteľstve bol uistený aj pánom primátorom, že týchto 50 000,- EUR 

bude zvlášť čerpaných a v mestských častiach budú nové projekty. Nie sú pripravení investovať, keď 
sa pozrie na rozpočet, tento rok nič neurobili, majú pred sebou ešte 4 mesiace, tak treba robiť, majú 

možnosť investovať 50 000,- EUR do mestskej časti. Mesto poslalo mestskej časti tieto peniaze, aby 

mestskú časť o 50 000,- EUR zveľadili, a nie robili finančné operácie. Tak to bolo prezentované 
a preto tak hlasovali.  

Starosta – vybavovanie akýchkoľvek stavebných povolení je zdĺhavý proces, nech dajú návrh napr. na 
parkovisko, ktoré sú schopní vybaviť a vyúčtovať. 

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Štefan Kertés, kvórum sa zvýšilo na 8. 

 

P. Polaček – mrzí ho, že nie sú pripravení, mali byť pripravené projekty, ešte keď bol prednostom MÚ 
bol pripravený krásny projekt na dobudovanie parku Hroncova – Němcovej, kde sa mali robiť ďalšie 

detské prvky. Bol to projekt na 20 000,- EUR a mal sa robiť v spolupráci so Správou mestskej zelene 
v Košiciach. 

Starosta – v bode 10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever sa k tomu podrobne 

vyjadrí p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ.  
Starosta pokračoval, že majú problém aj so Správou mestskej zelene zmestiť sa do termínu už 

v danom roku rozbehnutých projektov, ukončenie niektorých projektov, ktoré už sú, je do 15. 
decembra 2017 a vyfinancujú sa nie z našich prostriedkov, nevidí v tom problém. 

P. Polaček – ďalší predpripravený projekt je trhovisko Merkúr, ktoré chátra a tvrdia, že nato nemajú.  
Starosta – k trhovisku Merkúr nemá MČ žiaden vzťah ku pozemku a VZN MČ Košice – Sever č. 47 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území MČ Košice – 

Sever si v rámci plánu kontrolnej činnosti vyžiadala ešte v apríli 2016 Okresná prokuratúra Košice I na 
preskúmanie. Výsledok preskúmania do dnešného dňa nemajú, pritom môže mať podstatný vplyv na 

podmienky, sortiment tovarov a služby poskytované na trhovisku. Treba sa informovať nie na 
miestnom zastupiteľstve, ale prísť v pracovný deň za pánom kontrolórom alebo pánom prednostom 

a spýtať sa. Pred rokom poslanci Polaček a Gibóda tvrdili, že prostriedky treba kumulovať 2-3 roky 

a potom urobiť niečo veľké, zrazu p. Polaček chce míňať. Pri parkovisku Krupinská sa vybavovali 2 
roky papiere a urobené bolo za 15 dní, veľké problémy boli s vyjadrením vodární. 

 
P. Bekiaris – rozumie tomu dobre, že rozpočet sa navýši o 50 000,- EUR a tých 50 000,- EUR ostane 

ako prebytok ? Starosta odpovedal, že áno. 

 
P. Zimmermannová – sa spýtala, či by p. Hučko neobjasnil kolegovi Polačekovi fakty, aby sa nesporili. 

Starosta – teraz preberajú bod programu Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach  
starostu, treba sa toho držať. V tejto téme môžu pokračovať v bode o stavebných aktivitách.  

  
Starosta ukončil diskusiu. 

 

Poslanec Bekiaris ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie    

 

Informáciu o zmenách rozpočtu - rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 8 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 8:  za - 7,   proti – 0,   zdržal sa – 1 (p. Polaček),   
             uznesenie bolo prijaté. 
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7.  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2017 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Poslanec Polaček povedal, že zopakuje to, čo povedal pred 3, 2 rokmi aj vlani. Je mu ľúto, čo sa 

v tejto mestskej časti robí aj nerobí. 
 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

Poslanec Bekiaris prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  
 

berie na vedomie    

 

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2017. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 8 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 9:  za - 7,   proti – 0,   zdržal sa – 1 (p. Polaček),   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8.  Správa kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti  
     za obdobie mesiacov júl až september 2017  

 
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 kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever za mesiace júl až 

september  2017.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 8 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 10:  za - 8,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 

9.  Voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2018 – 2021 
 

Starosta požiadal o úvodné slovo k tomuto bodu programu p. Bogačevičovú, vedúcu oddelenia 
právneho a organizačných činností. 
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P. Bogačevičová vysvetlila, že tento bod bol zaradený do programu XX. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu, že sa končí volebné obdobie prísediacich 
zvolených na roky 2014 – 2017 a pripravujú sa voľby prísediacich na volebné obdobie 2018 – 2021.  

V súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, určil predseda Okresného súdu Košice I v zmysle ustanovenia § 

74 ods. 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov pre Mestskú časť Košice – Sever prísediacich v počte 28.  
Prísediacich volí miestne zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí 

majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Z doterajších 14 prísediacich z MČ Košice – Sever, 
ktorých okresný súd doporučil zvoliť aj na ďalšie volebné obdobie, prejavilo záujem naďalej 

vykonávať funkciu prísediaceho 10, pribudli 2 obyvateľky MČ Košice – Sever, ktoré či už osobne 
návštevou miestneho úradu alebo mailom prejavili záujem vykonávať túto funkciu. Miestny úrad 

mailom vyzval aj poslancov MZ MČ Košice – Sever na predloženie návrhov ďalších kandidátov 

a uverejnil tento oznam aj na webovej stránke. 
P. Bogačevičová zdôraznila, že aj keď na dnešnom zasadnutí poslanci zvolia navrhovaných 12 

kandidátov, môžu sa ešte prihlásiť ďalší záujemcovia a byť zvolení na decembrovom zasadnutí MZ. 
Ku kandidátom navrhovaným na voľbu je potrebné vyžiadať vyjadrenie predsedu Okresného súdu 

Košice I, čo miestny úrad učinil listom zo dňa 12.09.2017 (vyžiadanie vyjadrenia ku 11 kandidátom) 

a listom zo dňa 14.9.2017 (vyžiadanie vyjadrenia ku 1 kandidátke). Predseda Okresného súdu Košice 
I doporučil, aby všetci 12 navrhovaní kandidáti, ktorí prejavili záujem o funkciu prísediacich, boli 

zvolení za prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2018 – 2021. 
 

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

Poslanec Bekiaris prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

1. p. Helenu Červeňákovú, nar. 8.1.1948, bytom Urbánkova č. 35, Košice, 

2. p. Ing. Alenu Dubinovú, nar. 2.11.1957, bytom Cesta pod Hradovou č. 45, Košice,  

3. p. Mgr. Beátu Gajdošovú, nar. 13.5.1964, bytom Moravská 56/A, Košice, 

4. p. JUDr. Vieru Jančíkovú, nar. 1.5.1961, bytom Tolstého č. 27, Košice, 

5. p. Evu Kačalkovú, nar. 4.2.1950, bytom Obrancov mieru č. 9, Košice,  

6. p. Kláru Remiašovú, nar. 5.8.1936, bytom Cesta pod Hradovou č. 25, Košice, 

7. p. Jozefa Šušku, nar. 20.10.1941, bytom B. Němcovej č. 22, Košice,  

8. p. Magdalénu Vernarskú, nar. 17.8.1938, bytom B. Němcovej č. 10, Košice,    

9. p. Ondreja Varechu, nar. 11.4.1935, bytom Gerlachovská č. 13, Košice, 

10. p. Kristínu Sedlákovú, nar. 11.7.1946, bytom Gerlachovská č. 9, Košice, 

11. p. Mgr. Miriam Hunčíkovú, nar. 1.12.1977, bytom B. Němcovej č. 2, Košice a 

12. p. JUDr. Zuzanu Semanovú, nar. 4.1.1965, bytom B. Němcovej č. 22, Košice 

 

za prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2018 – 2021. 
                      
 

Z rokovacej miestnosti sa vzdialila poslankyňa Anna Zimmermannová, kvórum sa znížilo na 7. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 7 poslancov. 



Zápisnica z XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 20.09.2017                        strana  9  

Overili: 
 

 

Hlasovanie č. 11:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Peter Kalanin, kvórum sa zvýšilo na 8. 
Do rokovacej miestnosti sa vrátila poslankyňa Anna Zimmermannová, kvórum sa zvýšilo na 9. 

 

 
10.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 
Starosta odovzdal slovo p. Hučkovi, vedúcemu oddelenia rozvoja MČ. 

P. Hučko – nadviaže na predchádzajúcu diskusiu v bode 6. Začne realizáciou nových projektov, pri 
príprave rozpočtu na tento rok mali v pláne realizovať športové ihrisko v lokalite Čárskeho – Straková, 

z dôvodu riešenia mimosúdnych dohôd to z kapitálových výdavkov vyškrtli. To je jeden z projektov, 

ktorý by mohli robiť tohto roku. Správa mestskej zelene ako náš partner vzhľadom nato, že spravuje 
verejné plochy a ihriská, nie je kapacitne schopná realizovať tento projekt do zimy. Sú tam plochy, 

ktoré je potrebné vopred objednávať a tým pádom, že ich z rozpočtu vyňali, nie je možné v tak 
krátkom čase do zimy objednať a realizovať tieto dopadové plochy. Ako spomenul pán starosta, nie je 

možné kapacitne z ich strany zabezpečiť ďalšie projekty okrem tých, ktoré majú dohodnuté 

a pripravené formou VZN o dotáciách. Čo sa týka dopravných projektov, každý pozná situáciu pri 
vybavovaní jednotlivých povolení pre parkoviská, tento proces nie je možné urýchliť alebo behom 

niekoľkých mesiacov realizovať do stavebnej časti tak, aby boli schopní v decembri fakturovať a 
mestu preukázať investované prostriedky. Je logické, že z našej strany budú kapitálové výdavky z 

nášho rozpočtu šetriť a využijú peniaze z mesta. Pripravuje sa návrh dopravného projektu na zadnú 
časť Študentskej ulice, to je ten devastovaný pás zelene, ktorý sa riešil niekoľko období. Majú 

stanovisko od mesta, z ich strany je súhlas na toto riešenie. V súčasnosti tam začínajú vybavovať 

stanoviská správcov sietí. Začali proces prípravy konkrétnych miest na výstavbu parkovacích miest na 
Podhradovej v lokalite medzi Cestou pod Hradovou, Cyklistickou, Polianskou a Lomnickou.  

Teraz sa už bude k tomu vyjadrovať mesto, Útvar hlavného architekta, výstavba a následne referát 
majetkový. Je veľký predpoklad, že do budúceho roka budú vedieť pripraviť podklady a projekty tak, 

že budú schopní na budúci rok zabezpečiť realizáciu reálnych parkovacích miest na území mestskej 

časti. Čo sa týka ihrísk plánovaných na tento rok – na Kisdyho sa práce začali, takisto príprava na 
Krupinskej. Veci, ktoré si predsavzali, sú rozbehnuté s tým, že na Cestu pod Hradovou obdržali výzvu, 

ktorá bola vyhodnotená, v súčasnosti je pripravená na podpis zmluva so Správou mestskej zelene na 
realizáciu doplnenia ihriska na Ceste pod Hradovou a realizácia výbehu pre voľný pohyb psov. To 

znamená, že veci sú pripravené a pozícia mestskej časti je taká, že nemá k dispozícii vlastné pozemky, 

preto nemôžu realizovať veci obratom, čo je všeobecne známe a nie je dôvod na kritiku 
nepripravenosti. Ostatné veci, ktoré boli prejednávané už aj na Komisii rozvoja a ktoré sú spomenuté 

v materiáli, sú rozpísané v tlačenej verzii správy, ktorú poslanci dostali. 
 

Starosta otvoril diskusiu.  
P. Bekiaris – z materiálu Informácia o stavebných aktivitách sa chce spýtať na dve veci. To doplnenie 

prvkov pre menšie deti je na ihrisku v Parku duklianskych obetí ? 

Odpovedal p. Hučko – tam, kde bola požiadavka mamičiek na pieskovisko, bude to teraz robené. 
P. Bekiaris poďakoval, že sa to tak promptne rieši. Ešte ho zaujíma ubytovňa Anička, bolo to aj 

medializované, že stavebný úrad územné konanie zastavil, išlo o čiernu stavba, stavia alebo nestavia 
sa tam, čo sa s tým deje ?  

Reagoval p. Hučko – oproti začiatku toho procesu ktorý stavebný úrad začal, na tej stavbe ešte 

vyrástlo jedno podlažie, keď sú v teréne, tak to sledujú, reálne tá stavba intenzívne neprebieha. 
P. Bekiaris – čo s tým bude ďalej, je to na našom území, rád by počul informáciu, že nejaká čierna 

stavba bude v tomto štáte konečne zbúraná.  
Starosta odpovedal, že to je otázka na stavebný úrad.  

Starosta – tam je viac problém susedské vzťahy dvoch susedov ako samotná stavba, v samotnej 
stavbe ako v objekte problém nie je, vraj tam niekedy chýbalo súhlasné vyjadrenie suseda z druhej 

strany, prebieha súdne konanie, je tam podaných vzájomne niekoľko trestných oznámení, ale na 

začiatku tam povolenie bolo. 
P. Hučko to upresnil – táto stavba prešla zo začiatku normálnym procesom, existoval projekt, 

vyjadrenia, siete. Investor to pripravoval ako každú inú stavbu, bolo oznámené územné konanie, 
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potom sa to územné konanie z druhej strany napadlo, bolo preskúmané, začali prieťahy v samotnom 

schvaľovacom procese.  

P. Bekiaris – stavebné povolenie tam asi vydané nebolo. Keď niekto stavia bez stavebného povolenia, 
tak je to čierna stavba. 

Reagoval p. Hučko – nie nebolo stavebné povolenie, bolo len začaté územné konanie.  
P. Hučko informoval, že v dnešnej pošte úrad obdržal oznámenie o začatí konania o dodatočnom 

povolení stavby, ktoré začal stavebný úrad. Upresnil, že konanie o dodatočnom povolení stavby 

neznamená, že skončí dodatočným povolením stavby.  
 

P. Polaček sa pýtal k akému dátumu sa pripravuje zjednosmernenie Hroncovej ulice. 
P. Hučko odpovedal, že bolo navrhované v 2 alternatívach s tým, že je praktickejšie s ohľadom na 

jestvujúce prevádzky a výjazdy riešenie zjednosmernenia od odbočky Szakkayho. Čakajú na 
vyjadrenie Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach k dopravnému riešeniu. 

Starosta sa spýtal na termíny. 

P. Hučko odpovedal, že je možné to realizovať ešte v tomto roku, lebo tam sa jedná v prvej fáze čisto 
len o realizáciu dopravného značenia.  

P. Polaček sa spýtal - to zjednosmernenie bude z ktorej strany kam. 
Odpovedal p. Hučko - zjednosmernenie bude smerom od Letnej ku Němcovej, ale nie v plnom profile, 

až od odbočky Szakkayho. 

Druhá otázka p. Polačeka sa týkala Modernizácie električkových tratí (MET), Obratisko Botanická 
záhrada. Zaujíma ho, či už bolo vytýčené kolaudačné konanie a či miestny úrad riešil problémy, ktoré 

tam obyvatelia nastolili: autobusová zastávka, semafor, bariérovosť a skutočnosť, že na ul. Němcovej 
obyvatelia prišli o 60 parkovacích miest tým, že už nie je možné parkovať na časti chodníka. Čo sa 

riešilo na kolaudácii ? 
Reagoval p. Hučko – kolaudačné konanie bolo niekedy začiatkom septembra, na kolaudácii sa riešilo, 

či je stavba postavená podľa stavebného povolenia. K samostatnej otázke výjazdu od garáží sa 

vyjadrovalo aj mesto aj zhotoviteľ stavby aj všetci zúčastnení. Kolaudačné rozhodnutie im ešte nebolo 
zaslané. 

P. Polaček sa spýtal, či miestny úrad dostal od obyvateľov podnet k parkovaniu pozdĺž celej  
Němcovej, vie, že existuje petícia, tak či sa to riešilo aj na tejto úrovni. 

Starosta – úradu nebolo  nič zaslané, nemá vedomosť o petícii. 

P. Polaček – s dovolením pána starostu zašle p. Hučkovi zoznam všetkých nedostatkov a bol by rád, 
keby mohol miestny úrad tie nedostatky aj vo svojom mene zaslať na mesto Košice.  

Starosta prisľúbil, že miestny úrad sa tým bude zaoberať.  
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 

  
Poslanec Bekiaris prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

b e r i e   n a    v e d o m i e  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

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

 
 

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

 
Starosta požiadal o úvodné slovo k tomuto bodu prednostu MÚ.  
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Prednosta MÚ – v období od 12.6.2017 do 11.9.2017 sa konalo 14 poslaneckých dní. Bolo to v čase 
letných prázdnin a ako miestny úrad informoval aj na webovej stránke, poslanecké dni sa konali 

v priestoroch úradu. Jedine na poslaneckom dni konanom dňa 26.6.2017, kedy mali poslanecký deň 
poslanci Jaroslav Polaček a Anton Švajlen, bola požiadavka pristaviť veľkokapacitný kontajner 

v blízkosti ulíc: Jazdecká, Bežecká, Kostolianska. Táto žiadosť bola vybavená kladne, veľkokapacitný 

kontajner bol umiestnený v termíne od: 18.07. – 25.07.2017. V ostatných poslaneckých dňoch neboli 
žiadne podnety ani dopyty. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Poslankyňa Kažimírová mala poslanecký deň teraz v pondelok, dôchodcovia hovorili, že cez prázdniny 

bolo Denné centrum zatvorené z dôvodu, že sa tam malo maľovať. Pýtali sa, ako to bude s tým 

maľovaním, lebo zistili, že sa tam nemaľovalo. 
Odpovedal starosta – z dvoch letných mesiacov dva týždne boli letné tábory. Chceli využiť leto aj na 

maľovanie, v čase, keď mali dohodnuté maľovanie, firma, ktorá vyhrala, maľovanie odriekla.  
Doplnil ho prednosta MÚ – čo sa týka maľovania, robili verejné obstarávanie. Je pravdou, že v letnom 

období je vyťaženosť stavebných firiem najväčšia. Nikým a ničím nebol miestny úrad zaviazaný, že má 

maľovať v lete. Tohto roku nebolo v lete Denné centrum zatvorené prvý krát, minulý rok bolo takisto 
zatvorené. To nie je o tom, že seniori nemohli ísť do priestorov z dôvodu, že úrad priestory zavrel. 

Pred prázdninami si s pánom starostom zavolali manažérku Denného centra, pýtali sa, nebol záujem 
zo strany seniorov, aby chodili v takých intervaloch ako teraz, výnimkou sú dvaja alebo traja seniori. 

Maľovať sa bude, robilo sa verejné obstarávanie, hneď 6.7.2017 telefonicky oslovili stavebné 
spoločnosti z dôvodu, aby zistili predbežnú hodnotu zákazky. Dvakrát opakovali verejné obstarávanie, 

dvakrát firma, ktorá zvíťazila povedala, že to robiť nebude, že je to pre ňu nezaujímavé. Z tohto 

dôvodu sa na porade rozhodli, že maľovanie budú smerovať do obdobia zimných prázdnin. 
Starosta - firma, ktorá maľovala napríklad aj túto zasadačku, nemala voľné kapacity. Túto firmu 

plánujú osloviť na december, kedy sú nejaké voľné dni. S vlastnými aktivačnými to nie je možné, aj 
keď kancelárie na úrade boli vymaľované vo vlastnej réžii. Toto priniesol život, vybrali firmu a keď 

mala začať, povedala, že si to rozmyslela. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Bekiaris 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. 13: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
   

 
12.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil poslanec Polaček.  

P. Polaček – má jednu interpeláciu, týka sa trhoviska Merkúr. Žiada starostu, aby informoval a podal 

celkovú správu, čo sa plánuje do budúcnosti s trhoviskom Merkúr, ak sa bude niečo robiť, kedy sa to  
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bude robiť, čo to bude stáť, aby informácia mohla byť podaná aj samotným trhovníkom, ktorí ho 
často zastavujú a nevie im dať túto informáciu.  

 
Reagoval starosta, ak by trhovníci mali taký veľký záujem, bola zvolaná komisia, zo zástupcov 

trhovníkov, ktorí boli informovaní o konaní komisie, neprišiel nikto. Ako spomínal v jednom 

z predchádzajúcich bodov a pán kontrolór by to potvrdil, stav ohľadne trhoviska je taký, že čakajú 
pokiaľ prokuratúra dá stanovisko, čo môže byť až do konca roka, či Trhový poriadok mestskej časti je 

v súlade so zákonom.    
Doplnila ho p. Bogačevičová – mestská časť má prijaté VZN o trhoviskách aj o príležitostných trhoch, 

pán prokurátor si vyžiadal v apríli 2016 VZN v rámci svojej riadnej činnosti. Medzitým došlo k tej 
polemike, či vôbec môžeme, nie je to náš priestor, nemáme ho prenajatý od mesta a starý Štatút 

mesta Košice mestskej časti ani tú kompetenciu neukladal. Napriek tomu každá mestská časť mala 

VZN prijaté. Čakali do 1. júla 2017, kedy nadobudol účinnosť nový Štatút mesta Košice. V novom 
štatúte je jasne povedané, že mestské časti si môžu prijať VZN. Dopisujú si s mestom ohľadne 

trhoviska Mier aj trhoviska Merkúr. Pozemok trhoviska Mier má prenajatý spoločnosť EEI, nevedia sa 
dohodnúť na Mieri na prístupovej komunikácii. Napriek tomu čakajú na stanovisko prokurátora aj keď 

MČ má kompetenciu rekodifikovať prijaté VZN, s tým, že prokurátor prisľúbil, že dá stanovisko do 

konca roka 2017, našiel vo VZN nejaké drobné nezrovnalosti, aby sa to už urobilo naraz. Dúfa, že do 
decembrového zasadnutia MZ by sa dalo VZN pripraviť. 

 
Starosta – keď bude znemožnený predaj ošatenia, teda iného sortimentu ako je ovocie, zelenina, 

môže sa stať, že bude zákaz predaja textilu, tým pádom bude iný počet stolov aj záber celého 
priestoru. V súčasnosti príjem MČ je hlavne od predajcov textilu. Prvá fáza je výrok prokurátora, druhá 

fáza je vydiskutovať s mestom a EEI, akú plochu z hľadiska bezpečnosti je prípustné zabrať, koľko by 

to bolo stolov. Pôvodný návrh, ktorý bol stále žije, okolo schodov z jednej aj z druhej strany, určite to 
nie je priestor na 20 – 25 stolov, ktoré sú tam teraz. To je hlavný argument a pán kontrolór  

podporuje toto stanovisko, MČ nemá vyvíjať žiadne aktivity. Všetko majú zistené a nakreslené, čo sa 
týka stolov, koľko stoja, len nie je to použiteľné, pokiaľ MČ nemá stanovisko prokurátora a vzťah 

ku pozemku, aby vedeli na koľkých metroch štvorcových môžu robiť nejakú zmenu. Myslí si, že je to 

dostatočne pochopiteľné a 2000,- EUR v štúdii nie je načo použiť, štúdia je urobená dávno, je 
nakreslený priestor a stoly, na trhovisko netreba nič iné. 

 
P. Polaček - všetkému rozumie, len tomu nie, prečo paralelne nevyjednávajú s mestom o tej ploche. 

P. Bogačevičová – stále vyjednávajú s mestom, dali žiadosť na majetkové, mesto ich odkázalo na EEI, 

s.r.o. a odstúpilo žiadosť na dopravu, bolo dohodnuté spoločné rokovanie, nestalo sa tak. 
Komunikácia prebieha, ale je pravda, že výsledok stále nie je. 

 
Starosta – dokonca prvé vyjadrenie ÚHA bolo, že zakáže trhovisko Merkúr kvôli možnej kolízii 

zásobovacích vozidiel s obyvateľmi. Pred 7-8 rokmi sa na Merkúri stala tragická nehoda, kedy auto 
trhovníka nacúvalo a prešlo jednu pani. Možno sa vrátia k myšlienke prezentovanej aj na Komisii 

rozvoja - trhovisko vzadu alebo pri bloku pri trávnatej ploche, keby bol potrebný veľký počet stolov. 

Točia sa dookola, z jeho pohľadu trhovisko mohlo byť vyriešené pred 2-3 rokmi bez finančných 
nákladov, kedy nebola vôľa, ale nechce sa opakovať. A do dnešného dňa pokiaľ vie, petícia nebola 

podaná na miestny úrad. 
P. Polaček reagoval, že úrad ju nevybavil, ale nechce sa k tomu vracať. 

 

Poslankyňa Kažimírová sa pýtala na budovu Detské jasle Gerlachovská, ako sa to vyvíja. 
Odpovedal starosta – zmluva bola podpísaná, firma si pripravuje projekty, MČ má odstrániť plechovú 

búdu, práve prebieha šetrenie o výrube stromu kvôli novým parkovacím plochám. Zo strany MČ do 
konca roka bude splatená posledná splátka za danú budovu a tým záväzok bude splnený. Dúfa, že sa 

dočkajú pekného nového objektu, ktorý bude slúžiť obyvateľom Podhradovej, Severu a iným 
obyvateľom, ktorí prídu do zdravotného strediska. 

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
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13.  Rôzne 

 
Starosta Gaj otvoril diskusiu, keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu a prešiel 

k poslednému bodu rokovania. 
 

 

14.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XX. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva, všetkým prítomným poďakoval za účasť a zaželal ešte pekný zvyšok dňa. 

 
 

Košice, 20.09.2017 

 
 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 
               

Štefan Baláž 
poslanec                     „podpísané“ 

  

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

 
 

Peter Blišťan 

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

  
 

 

Matúš Háber 
prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 
 

Marián Gaj  

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


