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Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 

  Listina prítomných zo 7.2.2013 
  Poverenie zástupcu starostu 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 
    Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 4.10.2012 do 31.1.2013 

Zápisy skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 7. februára 2013, od 15.00 do 19.00 hod. 
 

Počet  zvolených poslancov: 23 
 

Počet prítomných:   19 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  4   

poslanci Martina Červeňáková, Miroslava Dobránska, Vladimír Gürtler 
a Marcel Vargovčák sa písomne ospravedlnili pred konaním zasadnutia 

 
Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 

Jana Nováková – miestna kontrolórka 
 

 
Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril XXI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 

poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 16 
poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné.  

 
 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Vladimíra Sedláka a Annu Zimmermannovú.  

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 
    

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Viliama Beňa, Petra Kalanina a Pavla 
Ţelezníka. 

 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Ladislava Kuczika a Moniku 
Vajányiovú. 

 
Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 

 

Hlasovanie č. 1:  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0. 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zloţení:  Viliam Beňo, Peter Kalanin a Pavol Ţelezník. 
 
mandátovú komisiu v zloţení: Jozef Filipko, Ladislav Kuczik a Monika 
Vajányiová. 

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

Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Bačovú, p. Maczejkovú a p. Vargoška, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov.  
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3.  Schválenie programu rokovania 

    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený 
v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu 

programu. 
 

Starosta Gaj navrhol, aby mohla vystúpiť s príhovorom p. Terézia Dancáková za Úniu ţien Slovenska 

a navrhol tento bod  označiť ako bod 3a. 
 

Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za 
svoj predloţený návrh. 

 
Hlasovanie za doplnenie bodu 3a:  

 

Hlasovanie č. 2:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 1.  
 Bod 3a  bude zaradený do programu rokovania. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever s 1 zapracovaným doplňovacím návrhom.  

 
 Hlasovanie č. 3:  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice –  Sever schvaľuje program XXI. zasadnutia MZ MČ Košice – 
Sever v znení: 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 
3. Schválenie programu rokovania 

3a.  Príhovor p. Terézie Dancákovej z Únie ţien Slovenska  

4. Informácia o poverení zástupcu starostu MČ Košice - Sever 
5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  

6. Správa o plnení uznesení MZ  
7. Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 4.10.2012 do 31.1.2013 

8. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie 

a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice - Sever  
9. Prerokovanie platu starostu MČ Košice – Sever na rok 2013 

10. Prioritné aktivity MČ Košice – Sever na rok 2013 
11. Programový rozpočet  MČ Košice – Sever na rok 2013 – informácia 

12. Prevádzka Senior domu v roku 2013 
13. Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software) 

14. Hokejové mestečko Košice - Sever 2013 

15. Návrh na zaloţenie neziskovej organizácie Košice – Sever, n. o. 
16. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

dní do poslaneckej knihy  
17. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

18. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady MČ Košice – Sever na rok 2013 

19. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na rok 2013 
20. Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na rok 

2013 
21. Interpelácie a dopyty poslancov 

22. Rôzne 
23. Záver 
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3a. Vystúpenie p. Dancákovej z Únie ţien Slovenska  

 
Starosta odovzdal slovo p. Dancákovej, ktorá informovala, ţe v minulom roku bola v MČ Košice - Sever 

jedna základná organizácia Únie ţien Slovenska, na výročnej schôdzi bola poverená zorganizovaním 
Únie ţien v Starom meste, na Severe budú pracovať 2 organizácie, ktorých predsedkyňami budú p. 

Harčariková a p. Göőzová. Únia ţien je nástupníckou organizáciou Zväzu ţien, zaoberajú sa 

postavením ţien v spoločnosti, bojujú proti násiliu páchanému na ţenách a deťoch, pracujú s deťmi 
a vychovávajú ich k úcte k starším aj k tradíciám, pracujú na úseku dobrovoľníctva. Poďakovala za 

príspevok 66,- EUR, ktoré pouţili na zakúpenie cien pri konaní krajského kola recitačnej súťaţe 
Vansovej Lomnička a na drobné odmeny pre deti pri súťaţiach na Deň detí. Záverom svojho 

vystúpenia poďakovala za doterajšiu spoluprácu a vyslovila presvedčenie, ţe mestská časť bude 
nápomocná Únii ţien Slovenska aj naďalej. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó. 
 

 
4.  Informácia o poverení zástupcu starostu MČ Košice – Sever 

 

Starosta Gaj oficiálne poslancom oznámil, ţe menoval zástupcu starostu MČ Košice - Sever p. 
Vladimíra Vágásiho a poprial mu v tejto funkcii veľa zdravia a sily. Starosta otvoril diskusiu k tomuto 

bodu, nikto sa neprihlásil, preto poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie 
 
informáciu o poverení zastupovania starostu Mestskej časti Košice – Sever,  poslancom 
miestneho zastupiteľstva Vladimírom Vágásim zo dňa 28.1.2013.  
   
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 4:   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 
5.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

 
Starosta Gaj predniesol Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 19.12.2012 do 

7.2.2013. Okrem rozhodovacej činnosti a beţnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu 

spomenul zabezpečenie akcie Adventné trhy a programu Vianoce prichádzajú zo Severu, ktorý sa 
uskutočnil 20. decembra 2012 na Hlavnej ulici v rámci Košických Vianoc. Zabezpečoval korčuľovanie 

počas vianočných a novoročných sviatkov v Crow aréne na Kavečianskej ceste, ktorého sa zúčastnilo 
počas 5 dní asi 800 korčuliarov. Technicky zabezpečoval organizáciu podujatia v spolupráci s mestom 

Košice – slávnostné premenovanie Námestia nádeje na Námestie Jána Mathého. Rokoval s Radou 

seniorov, mal stretnutie s členmi Domu seniorov na Severe za účasti poslancov, kde aktívne hľadali 
riešenia, čo sa týka chodu a fungovania Senior domu, jednanie s p. Bartkom ohľadne správy Senior 

domu. Zúčastnil sa na školení na tému Civilná ochrana, na slávnostnom novoročnom stretnutí 
starostov mestských častí s primátorom, na pozvanie primátora sa zúčastnil otváracieho ceremoniálu 

EHMK. Riešil vyše roka trvajúci susedský spor, kde je problémom pes - osobne sa zúčastnil miestneho 
zisťovania, preverovania nahláseného stavu. Vymenoval za svojho nového zástupcu p. Vladimíra 

Vágásiho, zúčastnil sa zasadnutí Rady starostov a komisie mestského zastupiteľstva, kde sa snaţil 
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vysvetľovať potreby mestskej časti z pohľadu miestneho úradu vo vzťahu k rozpočtu mestských častí 

na rok 2013, a to presadzovanie iného modelu prerozdeľovania podielových daní pre mestské časti, 

zúčastnil sa stretnutí členov komisie pri Rade starostov na prípravu novely zákona o meste Košice.  
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

P. Beňo poloţil starostovi otázku, či sa otvorenia EHMK a plesu primátora mesta Košice zúčastnil ako 

starosta alebo ako súkromná osoba. 
 

Starosta – zúčastnil sa ako občan, pozvánka bola na meno Gaj. Čo sa týka EHMK, je členom dozornej 
rady.  

 
P. Zimmermannová sa spýtala starostu, aké argumenty pouţil pri presadzovaní iného modelu 

prerozdeľovania podielových daní ? 

 
Starosta - hlavný argument je ten, ţe mestská časť má o 806 obyvateľov viac, ak to prepočítame 

koeficientom, vychádza niţšia čiastka na obyvateľa MČ ako minulý rok. Tento rok sa financovanie 
mestských častí nezmení, ale v roku 2014 bude iný spravodlivejší vývoj financovania mestských častí. 

Starosta vyslovil presvedčenie, ţe toto volebné obdobie sa uţ nič neudeje s počtom mestských častí, 

technicky to nie je reálne, ale môţu sa zmeniť kompetencie, ktoré sa prenesú na mestské časti 
a financovanie mestských častí.   

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Dobránsky. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu a poţiadal p. Beňa, aby  prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 5  za – 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 
6.  Správa o plnení uznesení MZ 

 

Starosta odovzdal slovo miestnej kontrolórke, ktorá povedala, ţe kontrola plnenia úloh vyplývajúcich 
z uznesení MZ bola vykonaná na zasadnutí miestnej rady dňa 30.1.2013. Správu o plnení uznesení 

poslancom predloţila v rámci materiálov. Chce upriamiť pozornosť na 2 uznesenia, ktoré mala splniť 
v termíne do 31.12.2012 - Uznesenie č. 135/2012, ktoré ukladá kontrolórke mestskej časti vykonať 

kontrolu vybraných poloţiek, ktoré sú špecifikované v materiáli Projekcia mesačného vývoja čerpania 

programového rozpočtu roku 2012, vytipovala si 41 rozpočtových  poloţiek, podľa ktorých má zámer 
vykonať kontrolu čerpania finančných prostriedkov, prešla predbeţnú hlavnú knihu s definitívnym 

generovaním zápisov, faktúry, ktoré boli uvedené na daných poloţkách, zostáva skontrolovať 
výdavkové pokladničné doklady a prekonzultovať niektoré poloţky. Pôvodný termín bol do 31.12.2012, 

daná kontrola nie je ukončená, poţiadala o predĺţenie termínu. Kontrola podľa Uznesenia č. 148/2012 
– kontrola všetkých zmlúv a objednávok, obchodných aj pracovnoprávnych včítane dohôd o vykonaní 

práce v roku 2012, súvisí s predchádzajúcou kontrolou, ţiadala pracovné zmluvy, dostala ich aţ po 
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liste p. starostovi, dnes prešla prvé pracovné zmluvy, kontrola nie je ukončená, ţiada predĺţiť termín 

vykonania kontroly. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
P. Filipko – sa spýtal miestnej kontrolórky, aký termín na vykonanie kontrol navrhuje. 

Miestna kontrolórka – prijateľný by bol termín do 31.3.2013. 

 
P. Beňo – sa pýtal na Uznesenie č. 80, 90 a 142/2012, ktoré sa navrhujú zrušiť a vypustiť zo 

sledovania. 
Miestna kontrolórka jednotlivé uznesenia citovala a zdôvodnila, na základe čoho ich navrhuje zrušiť 

a vypustiť zo sledovania. 
 

Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
   

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

1.  berie na vedomie Správu o plnení uznesení MZ 
 

2.  konštatuje, ţe v platnosti zostáva uznesenie číslo:  
36, 46, 65, 69 /2011,   
91, 92, 98, 103, 112, 118, 123, 124, 129, 134, 135, 136, 140, 148, 150, 154, 155, 
156, 158, 160, 162 /2012, 163, 164/2013 
 

3.  konštatuje, ţe v platnosti zostávajú  uznesenia  č. 102, 106, 130, 137, 138, 139, 
146, 147, 149, 152, 159, 161/2012 a zároveň ich vypúšťa zo sledovania 
 

4. ruší a vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo : 80, 90, 142/2012 
 
5.   vypúšťa zo sledovania  uznesenia číslo : 108, 110, 119, 132, 
     141, 143, 144, 145, 157/2012  a 165/2013. 
 

 

Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6:   za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 

7.  Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 4.10.2012 do 
     31.1.2013 

 
Starosta udelil slovo miestnej kontrolórke, ktorá povedala, ţe správu o činnosti poslancom predloţila. 

Zhrnula, ţe za uvedené obdobie vypracovala Správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ, vykonáva 

kontrolu podľa Uznesenia č. 135/2012, kontrolu podľa Uznesenia č. 148/2012, vykonala kontrolu 
pohľadávok a záväzkov, vypracovala Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013. V októbri 

ukončila kontrolu Pohľadávok a záväzkov, podrobnejšie informácie poslanci dostali k zasadnutiu 
novembrového zastupiteľstva. Kontrolná činnosť v decembri bola rušená zavádzaním kabeláţe 

v budove, ťaţko sa dalo sústrediť na prácu, v januári, keď dostala ďalšie materiály, jej prestal 
fungovať monitor a náhradný má aţ od konca januára. Teraz vo februári vykonáva kontrolu 

pracovných zmlúv a dohôd. 
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Ešte v septembri minulého roka mala rozpracovaný materiál o porovnávaní čerpania rozpočtu za 

predchádzajúce 3 roky, doplnila ho o predpokladaný stav čerpania k 30.11.2012, moţno tento materiál 
bude vhodný pri posudzovaní návrhu rozpočtu a pri schvaľovaní návrhu rozpočtu na rok 2013.  

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

P. Šmída – odporučil kontrolórke, aby obchodné zmluvy nečerpala z webovej stránky, ale aby si ich 
vyţiadala na miestnom úrade, aby nič nevynechala, zrejme tu nie sú kompletné, lebo napr. nájomnú 

zmluvu s MILK-AGROM na webovej stránke nenašiel.  
Miestna kontrolórka reagovala, ţe ona ju má, vytlačila si ju z webovej stránky.   

 
P. Filipko - chce zareagovať k tomu, čo odznelo v predchádzajúcom bode, kedy kontrolórka poţiadala 

o predĺţenie termínu na vykonanie kontrol, lebo nedostala materiály v poţadovanom čase. Zdá sa mu 

to nepochopiteľné, lebo existujú zákony, ktoré treba dodrţiavať. Povaţuje za neštandardné, keď 
kontrolórka poţiadala úrad o dodanie materiálov v istom termíne a bolo jej povedané, ţe ich dostane  

o 3 týţdne neskôr. Keď starosta MČ nepodpísal Uznesenie č. 131/2012, ktorým MZ poverilo 
kontrolórku vykonať kontrolu zmlúv, hľadal odpoveď, v čom bolo toto uznesenie nezákonné a pre 

mestskú časť nevýhodné, nakoniec ho poslanci potvrdili kvalifikovanou 3/5 väčšinou. Opakuje sa tu 

skutočnosť, ţe kontrolórka nedostane v poţadovanom termíne materiály. Konštatuje, ţe došlo 
k porušeniu zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a zákona č. 10/1996 Zb. 

o kontrole v štátnej správe. 
 

K pripravenému uzneseniu, navrhuje doplniť ďalšie uznesenie v znení: 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 

 
1. konštatuje na základe zistení z predloţenej správy kontrolórky, ţe miestny úrad, resp. štatutár 

mestskej časti neposkytujú včas materiály a podklady k vykonávaniu kontrolnej činnosti 

kontrolóra, čím dochádza k porušovaniu § 14 ods. 2 písm. a) a f) zákona č. 502/2001 Z.z. o 
finančnej kontrole a vnútornom audite a § 12 ods. 2 zákona č. 10/1996 Zb. o kontrole 

v štátnej správe, týmto dochádza k bráneniu, resp. obmedzovaniu práce miestnej kontrolórky 
a výkonu kontrolnej činnosti 

 

2. schvaľuje predĺţenie termínu kontroly podľa Uznesenia č. 135/2012 a č. 148/2012 do 
31.3.2013. 

 
P. Zimmermannová - k neposkytovaniu materiálov kontrolórke sa vyjadrila, ţe povaţuje za nekorektné 

takýmto spôsobom dehonestovať prácu kontrolóra, treba si váţiť jej prácu, je neprijateľné brániť jej 
vo výkone kontrolnej činnosti.  

 

P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – povedal svoj názor na znenie 
uznesenia, ktoré prečítal p. Filipko, v ktorom sa konštatuje, ţe bol porušený zákon. Domnieva sa, ţe 

miestne zastupiteľstvo nie je tým orgánom, ktorý má konštatovať porušenie zákona, nato sú v tomto 
štáte iné orgány. Poţiadal o iný návrh uznesenia, prečítaný nepovaţuje za správny. 

 

P. Ţelezník – navrhol formulovať uznesenie v tom zmysle, ţe nedodaním podkladov došlo k mareniu 
kontroly. 

 
Starosta ho ubezpečil, ţe kontrola prebieha, k dnešnému dňu má kontrolórka všetky podklady. 

 
P. Filipko - vzhľadom na upozornenie p. Stavrovského upravil návrh uznesenia, namiesto „konštatuje“ 

bude uvedené „domnieva sa, ţe došlo k porušeniu zákona“.......  
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Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu, poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 

 
1. sa domnieva, ţe na základe zistení z predloţenej správy kontrolórky miestneho 
 úradu, ţe miestny úrad, resp. štatutár mestskej časti neposkytujú včas materiály a 
 podklady k vykonávaniu kontrolnej činnosti kontrolóra, a tým sa domnieva, ţe 
 dochádza k porušovaniu § 14 ods. 2 písm. a) a f) zákona č. 502/2001 Z.z. o 
 finančnej kontrole a vnútornom audite a § 12 ods. 2 zákona č. 10/1996 Zb. o 
 kontrole v štátnej správe, a tým dochádza k bráneniu, resp. obmedzovaniu práce 
 miestnej kontrolórky a výkonu kontrolnej činnosti 
 

2. schvaľuje predĺţenie termínu kontroly podľa Uznesenia č. 135/2012 a č. 
 148/2012 do 31.3.2013. 
 
 
Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu uznesenia. Prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 7:   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
Potom návrhová komisia prečítala návrh pôvodného uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

berie na vedomie  
 
Správu o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 4.10.2012 do 
31.1.2013.  
  
Starosta dal o návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8:   za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
  
8.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie 

      a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever 
 

Starosta poţiadal prednostu MÚ, aby uviedol materiál.  
Prednosta MÚ – tento návrh úrad predkladá uţ po štvrtýkrát, trikrát bol tento bod vypustený z 

programu rokovania, miestnemu úradu neboli vysvetlené dôvody, návrh na vyhlásenie dobrovoľnej 

zbierky bol zverejnený na úradných tabuliach mestskej časti dňa 24.9.2012 a bol prerokovaný vo 
všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva, okrem niekoľkých protinávrhov proti zbierke neboli 

váţne výhrady.  
 

P. Filipko - v dôvodovej správe materiálu je uvedených 5 lokalít, na ktoré sa bude zbierka vykonávať, 
v návrhu uznesenia tie lokality nefigurujú, vidí v tom disproporciu. Predniesol stanovisko poslaneckých 

klubov k tejto téme, s návrhom na spoluúčasť občanov pri financovaní revitalizácie a modernizácie 
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detských ihrísk v MČ Sever moţno súhlasiť, spolufinancovanie takýchto aktivít vytvára vzťah k 

objektu, avšak návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky má nedostatok v tom, ţe navrhnutým 

spôsobom málo motivuje konkrétne okolie, lepší spôsob je, ak príde skupina občanov, ktorí majú 
podporu svojho širšieho okolia a ponúkne spoluúčasť obyvateľov na projekte, nebudú to vyhodené 

peniaze. Príkladom je dvor Letná, keď obyvateľka p. Močiliaková prišla za poslancami s prosbou o 
revitalizáciu dvora s tým, ţe obyvatelia si drobné úpravy urobia vo vlastnej réţii. Navrhujú, aby postup 

na revitalizáciu bol iný, mestská časť by mala zverejniť informáciu o tom, ţe pomôţe projektom, o 

ktoré poţiadajú obyvatelia, uprednostnení budú tí ţiadatelia, ktorí prispejú z vlastných zdrojov a 
pomôţu vlastnou prácou. Mestská časť sa takto vyvaruje toho, ţe vynaloţí prostriedky neúčelne. 

Podporujú myšlienku, aby sa obyvatelia aktívne zapájali do diania vo svojom okolí. Predloţil návrh na 
uznesenie. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 

odporúča starostovi MČ, aby zverejnil výzvu občanom, kde bude uvedené, ţe mestská 
časť primerane svojim finančným moţnostiam postupne podporí aktivity skupín občanov, 
ktorí poţiadajú o pomoc na zveľadenie okolia svojho bydliska za účelom skultúrnenia 
a spríjemnenia bývania vytvorením oddychových zón, detských ihrísk, ich modernizáciu 
a podobne. Ak občania zadeklarujú zámer finančne podporiť realizáciu aktivít, mestská 
časť vyhlási dobrovoľnú verejnú zbierku pre uvedenú lokalitu. 
 
Reagoval prednosta MÚ - nie je čo vytknúť tomuto návrhu, pokiaľ by mestská časť mala dostatok 
finančných prostriedkov, aby sa mohla venovať všetkým ihriskám, 5 vytipovaných lokalít vzišlo z 

poţiadaviek občanov. Rozpočet je taký nízky, ţe nie je moţné vyhovieť všetkým a zoradili ţiadosti, 

podľa toho, kde koľko obyvateľov býva. Nie sú peniaze nato, vyriešiť všetkých 51 ihrísk, ktoré sa v MČ 
nachádzajú, preto moţno vytipovať len niekoľko lokalít. Aký najjednoduchší nástroj moţno ponúknuť 

v modernej spoločnosti ako zbierku, kde občan na číslo účtu poukáţe určitú sumu. 
 

P. Zimmermannová - nevidí problém v návrhu prednesenom p. Filipkom, neprotirečí to návrhu 

predloţenému úradom, len to má inú formu. 
 

Starosta - nie je jednoduchšie urobiť jednu zbierku a rozširovať lokality ako sa stretávať ku kaţdej 
iniciatíve občana o rozoberať to isté ? 

 

P. Ţelezník dal návrh na ukončenie diskusie. 
 

P. Ténai - spýtal sa, či netreba posunúť čas konania zbierky na skoršie obdobie, pokiaľ sa peniaze 
nedajú čerpať priebeţne, aby sa čerpali v dobe, kým súčasní poslanci majú mandát. 

Starosta reagoval, ţe peniaze sa budú dať čerpať priebeţne.   
 

Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu na ukončenie diskusiu k tomuto bodu, prítomných pri 

hlasovaní bolo 18 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9  za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    návrh bol schválený. 
 
Starosta ukončil diskusiu, p. Ţelezník ešte raz prečítal návrh uznesenia, ktoré predloţil p. Filipko. 
Starosta dal hlasovať o návrhu tohto uznesenia,  prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 10  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 

    uznesenie bolo prijaté. 
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9.  Prerokovanie platu starostu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 

 
Starosta - hovoríme o minimálnom plate starostu, zákon ukladá raz ročne plat starostu prerokovať, ak 

dôjde k zmene výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, plat bude 
podľa zákona prepočítaný.  

 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil p. Beňo, ktorý prečítal pripravený protinávrh. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
  

ţiada prednostu MÚ, aby predloţil na najbliţšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva výšku platu 

starostu vo finančnom vyjadrení v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. na prerokovanie.  
   

P. Šmída - plat starostu treba len prerokovať, nejde o jeho výšku. 
 

Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Natália Novitzká. 

 
P. Filipko - v zákone č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest sa hovorí, ţe miestne zastupiteľstvo schvaľuje tento plat konkrétne vyjadrený v 
číselnej hodnote, je bezpredmetné ho prerokovať, lebo ešte raz v tomto roku budeme musieť 

schvaľovať plat pána starostu v číselnom vyjadrení, navrhol prerušiť prerokovanie tohto bodu a vrátiť 
sa k nemu, keď bude zverejnená výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve. 

 
Starosta - k dnešnému dňu je platný určitý právny stav, v nominále je plat starostu 2 272,- EUR. 

  
P. Stavrovský - moţno si osvojiť prienik názorov p. Beňa a p. Filipka - prerokovať plat starostu nie na 

najbliţšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ale potom, čo Štatistický úrad SR zverejní údaje, 

potom sa prijme konkrétne uznesenie. 
 

P. Beňo po tejto diskusii opravil svoj návrh a prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
ţiada prednostu MÚ predloţiť na prerokovanie výšku platu starostu v zmysle zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov na zasadnutie miestneho zastupiteľstva po zverejnení 
výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci kalendárny rok Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  
 
Starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní 
bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 11   za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
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10.  Prioritné aktivity MČ Košice – Sever na rok 2013 

 

Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe prioritné aktivity mestskej časti v roku 2013 
vznikli na základe podnetov občanov, dlhodobých plánov MČ Košice – Sever a v súlade s poţiadavkami 

mesta v nadväznosti na tvorbu rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013. Zapracoval aj poţiadavky 
komisií, snaţil sa vytvoriť ucelený materiál. 

 

P. Zimmermannová – podľa dôvodovej správy na trhy ručných prác „Hand Made in Košice – Sever“ na 
trhovisku na Mieri sa počíta s čiastkou 4 000,- EUR, prečo je tam taká veľká čiastka, načo sú potrebné 

tie peniaze ? 
 

Prednosta MÚ – sú tam zahrnuté aj Vianoce na Mieri, ktoré ukroja 2 000,- EUR, tých aktivít je tam 8 – 
8 x zorganizovanie trhov ručných prác, teda  na jedny vychádza 200 – 300 EUR. Je to o materiálno-

technickom zabezpečení, treba zaplatiť elektrinu, osvetlenie, vystúpenia umelcov. Nejde len o ručné 

práce, dokáţe sa tu prezentovať celý Senior dom činnosťou jednotlivých krúţkov. 
 

Starosta – nejde o jednorázové, ale opakované podujatie, zúčastnia sa ho aj seniori z MČ Juh a MČ 
Staré mesto, ktorých starostovia by chceli prispieť na kultúrny program, prípadne malé pohostenie. 

 

P. Beňo - sú to veľmi pekné aktivity, ale presahuje to moţnosti programového rozpočtu, dal 
pozmeňujúci návrh uznesenia, aby miestne zastupiteľstvo len zobralo na vedomie Prioritné aktivity MČ 

Košice – Sever na rok 2013. Budú sa tomu venovať na finančnej komisii. 
 

Keďţe do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu a poţiadal návrhovú komisiu, aby 
prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
Prioritné aktivity Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 12  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,  2 – nehlasovali, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

11.  Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2013 - informácia 
 

Starosta úvodom povedal, ţe si treba stanoviť nejaké východiská, aby bolo moţné do najbliţšieho 

zasadnutia MZ aj zasadnutí komisií pracovať s reálnymi číslami. Odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý 
informoval, ţe v príjmovej časti rozpočtu, beţné príjmy sú vyčíslené bez OS a ZOS (Program 6). 

Sociálna oblasť bola vyňatá, peniaze, ktoré prídu do programu na OS a ZOS nie je moţné pouţiť na 
iné čerpanie, preto boli odčlenené. Výpadok v príjmoch sa pohybuje okolo 60 000,- EUR, výdavky 

v mestskej časti v niektorých prípadoch budú vyššie – ide o poškodené strechy na objektoch, ktoré 

uţívame, v tejto budove sú zatopené niektoré kancelárie, ide o všetky kancelárie na 3. poschodí, ale 
uţ máme vodu aj na prízemí, faktúra na 1 400,- EUR z Východoslovenských vodární, ktorou bola 

vyúčtovaná porucha na vodovodnej prípojke v objekte MILK-AGRO, je tu zapracovaný súdny spor s p. 
Keuschovou, Senior dom 14 000,- EUR a revízia elektrických zariadení a rozvodov bleskozvodov 

všetkých objektov 10 000,- EUR. Suma 10 000,- EUR je len odhad na základe rýchleho telefonického 
prieskumu, bude sa robiť súťaţ, veríme, ţe tá suma bude niţšia. 
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Mestská časť potrebuje v rozpočte nájsť sumu vyššiu ako 100 000,- EUR nato, aby mohla v roku 2013 

preţiť. Ţiadajú, aby poslanci prijali uznesenie o nezapracovaní odmien poslancov do Programového 

rozpočtu MČ na rok 2013 a prehodnotili Zásady odmeňovania poslancov. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

P. Beňo – chce pripomenúť, ţe MZ ešte v minulom roku prijalo uznesenie ohľadom odmien, aby 

rozpočet bol vypracovaný tak, aby odmeny boli zapracované, to uznesenie je platné. Navrhuje 
pozmeňovací návrh, aby Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever vzalo na vedomie Informáciu o 

Programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2013. 
   

P. Ténai – v pondelok bude zasadať mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o programovom rozpočte 
na rok 2013 aj pre mestské časti, je toho názoru, ţe sa stačí aţ po ňom zaoberať  rozpočtom Mestskej 

časti Košice – Sever na rok 2013, zatiaľ nemá ani čerpanie rozpočtu za rok 2012, poţiadal, aby bolo čo 

najskôr spracované čerpanie rozpočtu za rok 2012. 
 

P. Kuczik – poţiadal prednostu MÚ, aby predloţil materiál,  čo chceme robiť so záväzkami, celková 
výška záväzkov k 31.12.2012 je vo výške 49 000,- EUR, je to ďalšia záťaţ, o ktorej hovoríme dlhšie, 

ale sa to nerieši, sú tam záväzky aj staršie ako 1 rok. Do finančnej komisie ţiada predloţiť materiál, 

kde budú uvedené reálne stavy pohľadávok a záväzkov. 
 

Prednosta MÚ – pohľadávky sú 41 000,- EUR, záväzky sú 49 000,- EUR, z roku 2011 je jediný záväzok 
vo výške 2 000,- EUR PPT Consulting, o túto sumu sa sporíme, máme zato, ţe je vyúčtovaná 

neoprávnene, nechceme ju zaplatiť. Suma 18 000,- EUR sú kapitálové výdavky, splatné ešte nie sú, 
ide o faktúry firmy ICOS (štruktúrovaná kabeláţ) a Inţinierske stavby (parkoviská na Obrancov mieru). 

Čo sa týka ďalších beţných výdavkov 80 % z 30-tisícovej sumy sú záväzky, ktoré sú záväzkami roku 

2012, ale faktúry prišli v januári 2013 (Slovak Telecom, Orange, Vaša Slovensko a i). Keď odrátame 
z 30 - tisícovej sumy Východoslovenské vodárne a tie výdavky, ktoré nabehli aţ v januári, v tejto chvíli 

sú splatné záväzky vo výške okolo 8 000,- EUR – 9 000,- EUR, ktoré reálne boli splatné do 
31.12.2012. 

 

P. Zimmermannová – poţiadala, aby aj jej bol tento materiál zaslaný mailom. 
 

Starosta – z matematického hľadiska to prednosta MÚ veľmi dôsledne vysvetlil, záväzok je oproti 
minulému roku oveľa menší aj vo vzťahu ku pohľadávkam. 

 

Prednosta MÚ – ako má urobiť rozpočet na rok 2013, ak dôjde k poklesu v príjmovej časti a budú 
zvýšené výdaje vo výdavkovej časti, aby z neho mal niečo občan. Ak zapracuje 70 000,- EUR na 

odmeny poslancov, vtedy na Programy 1 - 5 okrem sociálnych sluţieb neostane vôbec nič. Chceme 
predloţiť rozpočet, ktorý bude všade nulový a poslanci budú mať svoje odmeny ? 

 
P. Ţelezník – znova sa vyťahuje téma odmeny poslancov, treba jasne povedať, ţe úrad stojí obrovské 

peniaze, podľa komparatívnej analýzy za rok 2011, ak porovnáme náklady na úrad s nákladmi 

podobných mestských častí, náklady sú omnoho vyššie. Keď porovnáme náklady na odmeny, sú 
najniţšie zo všetkých porovnateľných mestských častí. Z toho mu vychádza, ţe jediné, na čom sa 

nešetrí, je miestny úrad a náklady na platy zamestnancov. 
 

Starosta – skúsme si porovnať percentuálne ku rozpočtu výšku odmeny poslancov k celkovému 

rozpočtu mestskej časti  v porovnaní s inými mestskými časťami, moţno budeme prekvapení, aké je to 
percento. 

 
P. Filipko – na miestnej rade bolo dohodnuté, ţe do 15. februára 2013 by mali zasadnúť všetky 

komisie a zváţiť poţiadavky na rozpočet deklarované komisiami, poslanecké kluby budú o téme 
odmeny diskutovať vo vlastných kluboch a prídu s návrhom, poţiadal o ukončenie diskusie k tejto 

téme, lebo sa dohodli na niečom inom. 
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Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Martin Skalický. 
 

Starosta – spracujeme aj rozpočet, kde bude zakomponovaná plná výška odmien, to bude verzia B, 
ale 15 dní pred konaním miestneho zastupiteľstva bude zverejnená verzia, kde budú odmeny nula 

a úrad bude riešiť svoje priority a aktivity, verzia B bude slúţiť ako podklad pre poslancov a oni si 

vyberú, ktorú verziu schvália. Starosta prehlásil, ţe nezverejní rozpočet, kde bude Program 1 – 5 nula 
a Program 7 bude v plnom rozsahu.  

 
P. Ţelezník – nepresadzuje svoj názor, zastupiteľstvo sa jasne vyjadrilo, je to zastupiteľský zbor 

občanov a treba rešpektovať vôľu občanov. 
 

Starosta – pozrime si náklady na chod úradu za posledné 3 roky a uvidíme, aká je tu úspora. 

 
Starosta ukončil diskusiu, p. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie 
 
Informáciu o Programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2013. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 13  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

12.  Prevádzka Senior domu v roku 2013 
 

 
Tento bod uviedol starosta Gaj, začiatkom roka bolo stretnutie na pozvanie Rady seniorov, aby 

prebrali finančné krytie a činnosť Senior domu v roku 2013. Zúčastnilo sa ho niekoľko poslancov, p. 

Zimmermannová sľúbila seniorom, ţe sa bude snaţiť, aby na ich činnosť bolo daných z rozpočtu  
aspoň 10 000,- EUR.  

 
Otvoril k tomuto bodu diskusiu, o slovo sa prihlásil prednosta MÚ. Upriamil pozornosť na materiál, 

ktorý bol poslancom doručený a na platné Uznesenie č. 162/2012. V súčasnosti je prevádzka Senior 
domu zabezpečená tak, ţe sa tam striedajú 2 absolventky, ktoré boli prijaté na sekretárske práce 

v kancelárii starostu, tak majú podpísanú zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Predtým 

chodili aj zamestnanci úradu, ale nebolo to efektívne, referenti majú inú náplň práce. P. Gibóda tam 
chodí otvoriť, odovzdať kľúče, skontrolovať veci, o 17-tej hodine zatvoriť, zároveň doobeda tam chodí 

ďalší referent s aktivačnými pracovníkmi, ktorí zabezpečujú hygienu a čistotu. Prevádzka a činnosť 
Senior domu je financovaná z prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever. Hlavným poslaním 

Senior domu ako súčasti Denného centra je podnecovať aktivitu seniorov a občanov s nepriaznivým 

zdravotným stavom, začleňovať ich do ţivota spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, 
uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Preto je 

potrebné, aby miestny úrad spolu s miestnym zastupiteľstvom zamestnal dostatočne kvalifikovaného 
pracovníka, ktorý naplní zákonnú poţiadavku a zároveň aj uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 

162/2012 a vytvoril poloţku v Programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2013 a schválil 
navrhnuté financovanie. V dôvodovej správe je vyčíslené aj financovanie takéhoto zamestnanca. 
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P. Zimmermannová – tlmočila svoj osobný názor, bola na tom stretnutí, seniori by si sami chceli 

prevádzkovať tento dom s tým, ţe by mali aj hmotnú zodpovednosť, aby ušetrili peniaze za obsluhu 

Senior domu a zvýšili im peniaze na činnosť. Všetko by sa tým vyriešilo, lebo oni by si ho otvárali, 
zatvárali aj upratovali  sami. Spýtala sa, v akom štádiu je zmluva s p. Bartkom. 

 
Reagoval prednosta MÚ – s Radou seniorov a s p. Bartkom sa na tomto stretnutí dohodli, ţe za 150,- 

EUR mesačne by bol ochotný prevziať zodpovednosť a zabezpečiť činnosť, ktorú sme si dohodli.  

Medzitým zvýšil svoju poţiadavku na 200,- EUR mesačne, zmluva je pripravená, na niektorých 
článkoch sme sa zatiaľ nedohodli, snaţíme sa nájsť kompromis. Seniori by si to nemali riadiť sami, 

vyţaduje si to odborníka. Stretol sa aj s tým, ţe seniori premiestňujú veci, robia si vlastný prevádzkový 
poriadok. Senior dom má Štatút a Prevádzkový poriadok, ktorý schválila hygiena a iné štátne orgány, 

svojvôľa tu nie je namieste. Je toho názoru, ţe podpísaním dohody o hmotnej zodpovednosti, 
nebudeme schopní ustráţiť, aby Senior dom plnil všetky atribúty, ktoré má. Ak to má byť 

zamestnanec, nech je to kvalifikovaná osoba, ktorá sa postará o program a bude robiť všetky aktivity, 

nemôţme z toho urobiť klubovňu. Na Severe je 5 000 seniorov, skupina ľudí, ktorí tam chodia, klesla 
z 200 na 80. Naším cieľom je vytvoriť taký priestor, aby bol pre všetkých seniorov a v budúcnosti aj 

pre všetky komunity, nie je správna cesta z toho vytvoriť priestor pre skupinku ľudí. V zákone 
o sociálnych sluţbách je stanovené, čo má Denné centrum poskytovať.  

 

Doplnil ho starosta – určitá skupina ľudí, tam prestala chodiť, klesla návštevnosť, lebo sa to zvrhlo na 
hru v karty, to nie je náplň činnosti, minulý rok tam bolo 26 kultúrnych podujatí. Vyhoveli sme, zmenili 

sme systém aj na základe prijatého uznesenia, vyriešili sme stoličky, myslenie niektorých zmeníme asi 
ťaţko. Pán Bartko ešte pred podpisom dohody ju uţ trikrát mení, obáva sa toho, aby to nebolo ešte 

horšie, ako to, čo poslanci kritizovali predtým. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Peter Berta. 

 
P. Ţelezník – nepáči sa mu prezentácia tohto problému starostom, zjednodušuje veci, nehovorí 

o tomto probléme komplexne, neberie do úvahy priania seniorov, nepáči sa mu ani prístup prednostu, 
je čisto byrokratický, úrad je tu len kvôli občanovi. Seniori majú Radu, dali najavo svoju vôľu, úrad im 

má vyjsť v ústrety, má pocit, ţe nie je vôľa zo strany úradu vyjsť im v ústrety, ale práve naopak. 

Svedčí o tom aj fakt, ţe stále tam má veci pán Boldi. 
 

Starosta – suterén nemá nič spoločné s prevádzkou Senior domu. 
 

P. Šmída – s p. Boldym je uzatvorená nájomná zmluva. 

 
P. Beňo – hovoril so seniormi, priniesol zápisnicu p. starostovi, prednosta MÚ nesprávne interpretoval 

poţiadavky seniorov – chcú si zriadiť čitáreň a upratať miestnosť č. 8, inak celý priestor dajú 
k dispozícii, treba to vyriešiť, uznesenie je prijaté, dal protinávrh, ţe MZ MČ Košice – Sever ţiada 

starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby zabezpečil prevádzku Senior domu – Denné centrum podľa 
prijatého Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 162/2012. 

 

P. Szabó – aj pred rokom úrad vedel, akú kvalifikovanú osobu tam potrebuje, vychádza z toho, ţe p. 
Boldi je dostatočne kvalifikovaný človek pre Denné centrum, potrebujeme doriešiť, kto bude 

spravovať Senior dom. 
Reagoval starosta – p. Boldi bol správca, mal na starosti otváranie, zatváranie, upratovanie, kultúrnu 

a inú náplň zabezpečoval úrad. Nech správu prevezme niekto z poslancov, nech prevezme hmotnú 

zodpovednosť za majetok mestskej časti, nech dá kľúče komu chce a nech si tam robia čo chcú, 
dohľad nad ich aktivitou bude mať kancelária starostu. 

 
P. Šmída – čítal návrh tej zmluvy s p. Bartkom, je to zmluva o nájme nebytových priestorov, čo mu 

pripadá zvláštne. Chýba mu tam ustanovenie, ţe mestská časť zabezpečí poistenie majetku proti 
krádeţi, nájomca by mal len otvoriť, zatvoriť a dohliadať, aby nedošlo k úmyselnému poškodeniu 

majetku. 
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P. Filipko – páči sa mu odskúšaný model, v rámci kapacitných moţností a financií úrad prevádzku 

Senior domu dokáţe zabezpečiť, v uznesení, ktoré p. Beňo predloţil sa hovorí, ţe  prevádzku Senior 

domu treba  zabezpečiť, je na to rozpočet mzdových prostriedkov, starosta má kompetenciu zmeniť 
organizačnú štruktúru v zmysle zákona o meste Košice. 

 
Starosta – tento model nie je dobrý, od 13.00 hodiny nemá v kancelárii človeka, nemá kto dvíhať 

telefóny, odbory sú tieţ proti tomu, aby sa tam striedali referenti z jednotlivých oddelení, aj 

absolventská prax je len dočasné riešenie na pár týţdňov, to nie je riešenie prevádzky na rok 2013. 
Alebo je tu moţnosť vypísať výberové konanie na nového zamestnanca a do návrhu rozpočtu sa 

zapracuje ešte jedna mzda. 
 

P. Filipko – za týchto podmienok to nemohlo pokračovať, treba tomu urobiť právny rámec.  
 

P. Zimmermannová – čo bráni tomu, aby to fungovalo tak, ako seniori chcú. Treba s nimi ešte 

rokovať. 
 

Starosta  - z  5 000 dôchodcov na Severe podľa rodného čísla, je registrovaných v Senior dome 460, 
prečítal účasť v jednotlivé dni. 

 

P. Stavrovský sa vyjadril k návrhu zmluvy s p. Bartkom, ide o tzv. nepomenovanú zmluvu, to, ţe 
v sebe nesie povinnosti nájomcu starať sa o priestory, nevidí ako problém, ide o to, aké záväzky je 

ochotný pán Bartko na seba prevziať, úlohou úradu je ochrániť majetok a preniesť na neho toľko práv 
a povinností, aby bol splnený účel zmluvy. Poţaduje 200,- EUR ako príspevok na údrţbu a náklady na 

čistiace prostriedky. Rokovanie o uzavretí zmluvy je o tom, ako sa dve strany dohodnú a či nájdu takú 
zhodu a primeranosť vzájomne výhodných podmienok, aby tú zmluvu uzavreli. 

 

P. Ténai dal návrh na ukončenie diskusie. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať, prítomných pri 
hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 14       za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    návrh  bol schválený. 
 
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a poţiadal p. Beňa, aby prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

ţiada  
 
starostu Mestskej časti Košice – Sever,  aby zabezpečil prevádzku Senior domu – Denné 
centrum podľa prijatého Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 162/2012. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
 

13.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software) 

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe oproti zoznamu výpočtovej techniky, ktorý 

poslanci obdrţali, stav výpočtovej techniky sa opäť zhoršil, pokazili sa ďalšie 2 počítače, sú pokazené 
4 monitory, z toho 2 sú v súčasnosti v oprave, nefunguje 5 tlačiarní. Stav výpočtovej techniky je 
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ţalostný, niektoré počítače sa pol hodiny nahrievajú, kaţdé oddelenie má problémy so zachovaním 

beţného chodu, korešpondencie, napr. na oddelení rozvoja mestskej časti nevedia otvárať mapové 

podklady, listy vlastníctva, formát pdf.  Niektorí na tomto úrade počítače ani nemajú. Ak by sme chceli 
stav obnoviť potrebujeme 13 počítačov a 2 alebo 4 monitory, cena počítačov aj so software vychádza 

na 8 000,- EUR. V budúcnosti sa bude tento problém len zhoršovať. Rokujeme aj s Magistrátom mesta 
Košice, aby nám nejaké počítače posunul, keď bude v rámci plánovanej výmeny počítače vyraďovať, 

ale takéto poţiadavky majú aj iné mestské časti. Server, ktorý tu funguje, má tieţ svoje problémy, 

nahodený systém padá. Štruktúrovaná kabeláţ urýchli určitú časť práce, keby sme mali výkonnejší 
server, opäť by to urýchlilo sieť. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
P. Zimmermannová – je moţné, ţe stav výpočtovej techniky na úrade nie je dobrý, ale predloţený 

materiál tomu nenasvedčoval, neobsahoval odborné dôvody. Miestny úrad nie tak dávno získal 

z projektu Európsky administrátor samosprávy za bývalej starostky počítače, ktoré by mali zodpovedať 
dnešným štandardom. Keď úrad chce presvedčiť poslancov, ţe výpočtová technika je v zlom stave, 

mal by pouţiť relevantné argumenty. Z akého dôvodu musí mať Kancelária prvého kontaktu tie 
najlepšie počítače a Oddelenie rozvoja mestskej časti také nemá ? Úrad musí spracovať poţiadavku 

v tomto duchu. Moţno treba zavolať systémového inţiniera, aby zistil, či sú správne nastavené veci, čo 

spomaľuje celý systém. 
 

Prečítala návrh uznesenia, ktorý pripravila. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 
1. berie na vedomie predloţený materiál 

 
2. ţiada starostu MČ predloţiť doplnený materiál o aktuálnu poţiadavku potreby výpočtovej 

techniky pre zamestnancov miestneho úradu s uvedením relevantných údajov a odôvodnením 

potreby náhrady alebo dôvodu, prečo je uvedená technika nevyhovujúca pre konkrétnu 
organizačnú zloţku, prípadne pracovníka. V doplnenom materiáli uviesť aj minimálnu 

alternatívu najakútnejšej, nevyhnutnej potreby výpočtovej techniky pre zabezpečenie činností 
v roku 2013. 

 

T: na nasledujúce plánované zasadnutie MZ 
 

Starosta – počítače, ktoré sme dostali z grantu, sú zaradené a fungujú, ale sú dávno opotrebované, 
morálne aj účtovne, mestskí poslanci kaţdé 4 roky dostanú laptop, my pouţívame vyradené veci 

z mesta, z 3 počítačov sa poskladá jeden, ktorý funguje. Pýtal sa poslancov, či poţadujú odborný 
posudok alebo počítačový audit. 

 

P. Zimmermannová – nechcú počítačový audit, ten kto robil softvér, musí vedieť na aký typ zariadenia 
ho robí, čo potrebuje kapacitne a programátor musí vedieť, do akého prostredia ho navrhuje, treba sa 

obrátiť na  dodávateľa softvéru. 
 

Prednosta MÚ – KPK má preto najrýchlejšie počítače, lebo je napojená na celoštátny systém 

registrácie obyvateľstva. Zároveň zabezpečuje servis pre všetky oddelenia, keď sa im posielajú pdf 
a iné materiály. Oddelenie rozvoja má všetky počítače nevyhovujúce, nevedia otvoriť 40 – stranový 

formát pdf, ktorý príde z mesta ako materiál na parkoviská v mestskej časti, tlačíme to na kopírkach, 
aby sa k nemu mohli vyjadriť. Ekonomické oddelenie – nefungujú im pôvodné počítače, sú všelijako 

prekáblovaní, do toho počítača uţ nemôţeme dať ďalší softvér, ktorý sa v minulosti pouţíval, lebo 
nemá zdroje, vznikajú zmätky medzi prepojeniami opatrovateľskej sluţby, verejnej opatrovateľskej 

sluţby, lebo komunikačné mostíky tam nemoţno nainštalovať. Kancelária starostu tieţ otvára tie 
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materiály, čo KPK a oddelenie rozvoja, potrebuje byť online. Ku hardware bola pripojená aj tabuľka, 

aké sú tam základné softvéry a v prílohe č. 3 je kompletný softvér, aký počítač pouţíva a všetky 

procesy, ktoré v ňom prebiehajú. Myslí si, ţe poslanci majú všetky informácie. 
 

P. Filipko – dôleţitá informácia odznela teraz vo vystúpení pána prednostu, ţe úrad potrebuje 13 
počítačov a 4 monitory zhruba v hodnote 8 000,- EUR, to v predloţenom materiáli nie je, to je dôleţitý 

fakt pre rozhodovanie. Nevieme to vyriešiť na tomto zastupiteľstve, ak úrad predloţí minimalistickú 

verziu, ktorú najnutnejšie potrebuje, poslanci to budú riešiť, dnes je zbytočné ďalej diskutovať, bol 
predloţený návrh na uznesenie. 

 
P. Ténai – veľa ľudí tu pracuje v rôznych firmách, či štátnych alebo súkromných, prebieha v nich 

proces obmeny počítačov po 4 - 6 rokoch, lebo sú morálne zastaralé. Treba urobiť nejaký 
minimalistický návrh, čo by sme mohli nakúpiť za rok, urobiť plán na 4 roky aj s finančným vyčíslením. 

Dnes nie je problém osloviť niekoľko firiem alebo z internetu stiahnuť nejaké ponuky aj s cenami. 

V Košiciach sídlia špecializované softvérové počítačové firmy – AT&T, T - Systems, NESS, ktoré určite 
vyraďujú počítače, mali by sme im poslať list, či nemôţu darovať niekoľko počítačov aspoň na krytie 

tohto havarijného stavu. 
 

P. Beňo – poţiadal o predloţenie finančného vyjadrenia aj do finančnej komisie. 

 
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu, p. Ţelezník prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

1.   berie na vedomie predloţený materiál 
 
2. ţiada starostu MČ predloţiť doplnený materiál o aktuálnu poţiadavku potreby 
výpočtovej techniky pre zamestnancov miestneho úradu s uvedením relevantných 
údajov a odôvodnením potreby náhrady alebo dôvodu, prečo je uvedená technika 
nevyhovujúca pre konkrétnu organizačnú zloţku, prípadne pracovníka. V doplnenom 
materiáli uviesť aj minimálnu alternatívu najakútnejšej, nevyhnutnej potreby 
výpočtovej techniky pre zabezpečenie činností v roku 2013. 

 
T: na nasledujúce plánované zasadnutie MZ  

 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 16  za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 
14.  Hokejové mestečko Košice – Sever 2013 

 

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe Hokejové mestečko Košice – Sever 2013 je 

úspešným projektom, ktorý sa bude konať uţ po tretíkrát. Cieľ a popis projektu bol zaslaný 
v dôvodovej správe. Na miestnej rade bolo odporučenie, aby sme tento materiál posunuli na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva. Bude rád, ak tento materiál bude úspešne prerokovaný 

a Hokejové mestečko Košice – Sever 2013 sa bude môcť konať. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
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P. Šmída – po skúsenostiach, ktoré s organizovaním tohto Hokejového mestečka máme, po porade 

všetkých poslaneckých klubov a po dohode  pripravili toto uznesenie. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   

 

ţiada  
 

starostu Mestskej časti Košice – Sever,  
 

aby vyhlásil  výberové konanie na organizátora resp. realizátora akcie "Hokejové mestečko Košice - 
Sever 2013" alebo iného kultúrneho, spoločenského alebo športového podujatia, ktoré sa bude konať 

v areáli košického Amfiteátra a na plochách priľahlých k Amfiteátru za týchto podmienok: 

 
1. Oznámenie o konaní výberového konania a podmienok výberového konania musí byť 

zverejnené na webovej stránke  mestskej časti a vo forme textového inzerátu v jednom 
košickom regionálnom denníku a v denníku SME. 

 

2. Podmienky výberového konania vypracuje výberová komisia schválená miestnym 
zastupiteľstvom najneskôr do 15 dní od jej prvého zasadnutia. Za člena  výberovej komisie 

bude navrhnutý aj starosta. Prvé zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa schválenia členov výberovej komisie. V prípade, ţe starosta odmietne 

byt členom výberovej komisie alebo sa členstva vo výberovej komisii vzdá, na jeho miesto 
nastupuje ihneď náhradník zvolený miestnym zastupiteľstvom. Výberová komisia je 

uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. 

 
3. Lehota na predkladanie ponúk zo strany záujemcov vo výberovom konaní nesmie byť kratšia 

ako 14  dní odo dňa zverejnenia podmienok výberového konania. 
 

4. O víťazovi výberového konania rozhoduje výberová komisia uznesením na základe podmienok 

výberového konania do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Výberová komisia 
rokuje, hlasuje a rozhoduje na základe schváleného rokovacieho poriadku, ktorý je povinná 

výberová komisia  schváliť na svojom prvom zasadnutí. Výberová komisia má 5 členov. 
 

5. Na rokovanie so záujemcami vo výberovom konaní je oprávnená výlučne výberová komisia. O 

rokovaní so záujemcom vo výberovom konaní musí byť vţdy vyhotovený písomný záznam, 
ktorý podpisujú prítomní členovia výberovej komisie a záujemca vo výberovom konaní. 

 
6. O výsledku výberového konania musí byt písomne vyrozumený kaţdý záujemca, ktorý sa 

zúčastnil výberového konania do 7 dní odo dňa výsledku výberového konania, resp. odo dňa 
určenia víťaza výberového konania výberovou komisiou. 

 

7. Prednosta miestneho úradu vyčlení zamestnanca miestneho úradu, ktorý bude zabezpečovať 
administratívu výberovej komisie, tzn. zápisy zo zasadnutí, podklady a pod. 

 
 

P. Šmída potom prečítal návrh druhého uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   

 
schvaľuje 
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pre výberové konanie na organizátora akcie "Hokejové mestečko Košice - Sever 2013" alebo iného 

kultúrneho, spoločenského alebo športového podujatia, ktoré sa bude konať v areáli košického 

Amfiteátra a na plochách priľahlých k Amfiteátru do výberovej komisie týchto členov a náhradníka: 
 

1. Mariána Gaja 
2. Richarda Šmídu 

3. Jozefa Filipka 

4. Viliama Beňa 
5. Vladimíra Vágásiho 

6. Pavla Ţelezníka ako náhradníka. 
 

 
P. Gibóda, vedúci kancelárie starostu – pripomenul skutočnosť, ţe areál Amfiteátra Mestskej časti 

Košice – Sever v súčasnosti nie je zverený do správy, patrí mestu. Spýtal sa, či sa táto výberová 

komisia bude zaoberať aj akciami, ktoré chce organizovať Matica slovenská, Cassoviafolkfest, lebo uţ 
s nimi komunikuje o prípadných termínoch, aby ich vedel informovať. 

 
P. Šmída – zatiaľ hovoríme o tejto jednej akcii – Hokejové mestečko Košice – Sever 2013. 

 

P. Gibóda – mohli by sme to definovať termínom konania akcie. 
 

Starosta - zmluva s mestom je uzavretá tak, ţe 1. apríla 2013 by sme Amfiteáter mali mať v správe. 
Dodnes nie je známy model financovania všetkých podujatí, lebo oprava tohto priestoru bola 

financovaná z prostriedkov EÚ a tu platia iné pravidlá. Spýtal sa, či táto výberová komisia bude riešiť 
kaţdé kultúrne podujatie, na ktoré príde objednávka od organizátora a čo bude riešiť daná komisia. 

 

P. Šmída – pokiaľ tento priestor mestská časť bude mať v správe, táto komisia bude komunikovať za 
mestskú časť spolu so starostom mestskej časti, pokiaľ príde objednávka a mestská časť bude mať 

v správe tento priestor, toho sa to netýka. 
 

P. Stavrovský – z navrhovaného uznesenia nevyplýva, ţe sa týka len Hokejového mestečka, práve 

naopak. To znamená EHMK príde organizovať podujatie a my urobíme výberové konanie v zmysle 
uznesenia ? Ide o presnosť formulácie, aby uznesenie bolo jednoznačné. 

 
P. Šmída – do uznesenia doplníme termín konania podujatia Hokejové mestečko Košice – Sever 2013. 

 

P. Filipko – veľmi ho potešilo, ţe starosta oslovil toľkých sponzorov, ktorí prispejú čiastkou 150 000,- 
EUR, bolo by dobre nasmerovať tie peniaze do rozvoja Severu. 

 
Starosta – títo sponzori chcú riešiť niečo iné, nemusíme si vysvetľovať, čo je mediálna kampaň na 

akciu takýchto rozmerov. 
 

P. Košičan – do uznesenia by ešte doplnil, ţe výberové konanie bude v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

P. Stavrovský – poloţil otázku, či zriaďovaním orgánov potrebných na výkon samosprávy neprekračuje 
zastupiteľstvo svoje kompetencie, ktoré mu dáva zákon, jeho názor je, ţe je to prekročením 

kompetencie zastupiteľstva. 

 
P. Ténai – spýtal sa, či konanie tohto športového podujatia nejako ovplyvní činnosť zamestnancov 

úradu, či to bude mať vplyv na ich dochádzku, na ich pracovné povinnosti. 
 

Starosta – odpoveď na túto otázku dá prerokovanie nasledujúceho bodu rokovania – bodu 15. Ale ak 
sa príjme navrhované uznesenie, tak nie. Ak výberová komisia vyberie nejakého organizátora, tak 

zamestnanci môţu robiť iba poţiarnu hliadku, lebo je to náš objekt.  
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P. Ténai - je problém s otváraním a zatváraním Senior domu od 13.00 do 17.00 hod. je zvedavý, kto o 

22.00 hod. po skončení premietania zatvorí premietačku a skontroluje areál.  
 

Starosta - ak to my budeme mať v správe, zrejme náš pracovník bude ovládať projektor, isto bude 

veľa rokovaní s mestom, budú vyčlenené prostriedky na správu Amfiteátra. Mesto dodnes nevie ako 

bude fungovať Kunsthalle, Amfiteáter, či mesto môţe na tretiu osobu delegovať právomoci vzhľadom 
na dotácie z Európskej únie. 
 

P. Stavrovský - poukázal na rokovanie miestnej rady, uznesenie prijímané k tomuto bodu má úzku 
nadväznosť s nasledujúcim bodom - zaloţenie neziskovej organizácie. Keďţe mesto nevie pre 

nejasnosť pravidiel, ako sa bude ďalej uberať, chceli sme ponúknuť alternatívu a byť pripravení  nato, 
aby sme v prípade zaloţenia neziskovej organizácie mohli mu ponúknuť ako formu správy alebo 

organizovania kultúrnych podujatí v Amfiteátri zapojenie mestskej časti prostredníctvom ňou zriadenej 

neziskovej organizácie, práve v tejto neziskovej organizácii sa vytvorí priestor nato, aby celé 
rozhodovanie bolo práve za spoluúčasti poslancov, ten nástroj ako regulovať, kontrolovať právna 

forma neziskovej organizácie s účasťou poslancov v jej orgánoch ponúka, prečo sa zbavovať vedome 
moţnosti participovať na niečom, čo môţe priniesť osoh tejto mestskej časti, nielen v podobe ďalších 

zdrojov na rozvoj kultúry a športu. Prosil poslancov, aby to zváţili.  
 

Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu, p. Ţelezník prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

ţiada  
 
starostu Mestskej časti Košice – Sever,  
 

aby vyhlásil  výberové konanie na organizátora resp. realizátora akcie "Hokejové 
mestečko Košice - Sever 2013" alebo iného kultúrneho, spoločenského alebo športového 
podujatia, ktoré sa bude konať v areáli košického Amfiteátra a na plochách priľahlých k 
Amfiteátru v dňoch 3.5. 2013 - 19.5.2013 za týchto podmienok: 
 

1. Oznámenie o konaní výberového konania a podmienok výberového konania musí 
byť zverejnené na webovej stránke  mestskej časti a vo forme textového inzerátu 
v jednom košickom regionálnom denníku a v denníku SME. 

 
2. Podmienky výberového konania vypracuje výberová komisia schválená miestnym 

zastupiteľstvom najneskôr do 15 dní od jej prvého zasadnutia. Za člena  výberovej 
komisie bude navrhnutý aj starosta. Prvé zasadnutie výberovej komisie sa 
uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia členov výberovej 
komisie. V prípade, ţe starosta odmietne byt členom výberovej komisie alebo sa 
členstva vo výberovej komisii vzdá, na jeho miesto nastupuje ihneď náhradník 
zvolený miestnym zastupiteľstvom. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa 
na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. 

 
3. Lehota na predkladanie ponúk zo strany záujemcov vo výberovom konaní nesmie 

byť kratšia ako 14  dní odo dňa zverejnenia podmienok výberového konania. 
 

4. O víťazovi výberového konania rozhoduje výberová komisia uznesením na základe 
podmienok výberového konania do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. Výberová komisia rokuje, hlasuje a rozhoduje na základe schváleného 
rokovacieho poriadku, ktorý je povinná výberová komisia  schváliť na svojom 
prvom zasadnutí. Výberová komisia má 5 členov. 



Zápisnica z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,                       Strana  21 

konaného dňa 7.2.2013  

 
 

Overili:   

 
5. Na rokovanie so záujemcami vo výberovom konaní je oprávnená výlučne výberová 

komisia. O rokovaní so záujemcom vo výberovom konaní musí byť vţdy 
vyhotovený písomný záznam, ktorý podpisujú prítomní členovia výberovej komisie 
a záujemca vo výberovom konaní. 

 

6. O výsledku výberového konania musí byt písomne vyrozumený kaţdý záujemca, 
ktorý sa zúčastnil výberového konania do 7 dní odo dňa výsledku výberového 
konania, resp. odo dňa určenia víťaza výberového konania výberovou komisiou. 

 
7. Prednosta miestneho úradu vyčlení zamestnanca miestneho úradu, ktorý bude 

zabezpečovať administratívu výberovej komisie, tzn. zápisy zo zasadnutí, 
podklady a pod. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Starosta poţiadal p. Ţelezníka, aby prečítal návrh druhého uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

schvaľuje 
 
pre výberové konanie na organizátora akcie "Hokejové mestečko Košice - Sever 2013" 
alebo iného kultúrneho, spoločenského alebo športového podujatia, ktoré sa bude konať 
v areáli košického Amfiteátra a na plochách priľahlých k Amfiteátru do výberovej komisie 
týchto členov a náhradníka: 
 
1. Mariána Gaja 
2. Richarda Šmídu 
3. Jozefa Filipka 
4. Viliama Beňa 
5. Vladimíra Vágásiho 
6. Pavla Ţelezníka ako náhradníka. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
15.  Návrh na zaloţenie neziskovej organizácie Košice – Sever, n.o. 

 

Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý poslancov oboznámil s dôvodovou správou, návrhom 
na členov orgánov, návrhom zakladacej listiny neziskovej organizácie a štatútom neziskovej 

organizácie. Dôvodom zaloţenia neziskovej organizácie je vytvoriť priestor nato, aby tento kultúrny 
stánok - Amfiteáter mohol byť spravovaný v súlade s princípmi EHMK. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, prihlásil sa p. Šmída.  
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P. Šmída - po dohode poslaneckých klubov, dáva tento návrh uznesenia.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

nesúhlasí  
 
s návrhom na zaloţenie neziskovej  organizácie Košice – Sever, n.o.   
 
Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju ukončil.  

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 19  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

16.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

       poslaneckých dní do poslaneckej knihy  
 

Starosta dal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe nový zápis v poslaneckej knihe je zo dňa 
28.11.2012. Poslanec Jozef Filipko zaznamenal podnety občana p. Erősa, ktorý ţiada oboznámiť 

obyvateľov pri Merkúri, ţe sa chystá investičná akcia rozšírenia obchodného centra, ţiada verejnú 
diskusiu. P. Erősovi sme neposielali písomnú odpoveď, lebo predpokladáme, ţe poslanec Filipko má 

dostatok informácií ako člen miestnej rady aj člen komisie a vysvetlil občanovi, aký je stav. Ďalej 

ţiada, aby občan, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní miestneho zastupiteľstva, mohol vystúpiť v diskusii 
v bode Rôzne bez toho, aby mu poslanci schvaľovali moţnosť udelenia slova, súhlasí so stanovením 

časového limitu. 
 

P. Katarína Herichová nesúhlasí so stanovením výšky príspevku opatrovateľskej sluţby, nesúhlasí 

s tým, ţe pri malom rozsahu sluţieb sa platí pokuta. O tejto téme sme diskutovali, bolo prijaté 
uznesenie, predpokladá, ţe aj p. Herichovú poslanec Filipko usmernil. 

 
P. Ţofčáková – chýba jej finančné vyúčtovanie nákladov na Senior dom a peňazí poskytnutých na 

činnosť seniorov a krúţkov. Chce vedieť, ktorá akcia, koľko stála. Všetky výkazy sme odovzdali na 

daňový úrad, v priebehu týţdňa budú všetky doklady dostupné, zašleme jej aj čerpanie rozpočtu, aby 
mala kompletnú informáciu. Pýtala sa tieţ, prečo je Senior dom otvorený iba 2 dni v týţdni. 

 
Z rokovacej miestnosti odišiel p. Kalanin.  

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil p. Szabó - schválili sme uznesenie, ţe úrad musí dať 

písomnú odpoveď, ţiada, aby sa postupovalo v zmysle prijatého uznesenia. 

 
Prednosta MÚ – keby to bola otázka, ktorá by súvisela s rozpočtom, ale toto sú beţné otázky, úlohou 

poslanca je aj informovať, poslanci tie informácie majú. Dohodnime sa, ako to budeme robiť 
v budúcnosti. 

 

P. Filipko – v uznesení bolo, ţe do 30 dní je potrebné podnety občanov riešiť, je preňho neprijateľné 
komentovanie prednostu MÚ spôsobom, ţe predpokladá, ţe občanovi problémy vysvetlil. Poslanecká 

kniha je nato, aby sa tam zaznamenali podnety občanov a aby úrad na ne reagoval. Prednosta MÚ vie, 
ako má nakladať s týmito dopytmi a podľa akých pravidiel. 

 
Starosta – chápe to ako profesionálny prístup poslanca a vybavenie stránky. S týmito občanmi sa 

odvtedy stretol aspoň trikrát a je to uţ dávno vybavené. 
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P. Stavrovský – cíti, ţe vznikajú nedorozumenia, poslanecký deň slúţi nato, aby sa volič stretol 

s poslancom a poslanec poznajúc, čo sa deje v mestskej časti, je o všetkom informovaný cez 
rokovania miestnej rady, zastupiteľstvá, komisie a kontakt s úradom. Načo dokáţe odpovedať priamo 

na mieste pri zaznamenaní toho dopytu by bolo treba uviesť, ţe občanovi odpoveď bola daná 
a nemusíme mu uţ odpovedať duplicitne. To, načo poslanec pre nedostatok informácií nevie občanovi 

odpovedať, je potrebné posunúť ďalej a vybaviť písomne. Mohlo by sa to mimo uznesenia prijať ako 

všeobecné pravidlo. 
P. Filipko s týmto postupom súhlasil. 

 
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu. 

 
P. Beňo za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
Správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 
poslaneckých dní do poslaneckej knihy.  
 

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 20  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
17.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

 

Starosta dal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe materiál poslanci dostali. Ak sú konkrétne otázky, 
v diskusii ich zodpovedia. 

 
P. Zimmermannová – informovala, ţe Nadstavba bytov – obchodný dom Mier ešte nie je ukončená, 

investor má ešte 90 dní, aby doloţil, kde bude mať parkoviská. 

 
P. Beňo – spýtal sa na vlastné stavebné aktivity, či uţ sú zaplatené alebo je to v pohľadávkach alebo 

ešte nie sú zaplatené.  
 

Prednosta MÚ - nie sú splatné parkoviská – Riešenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru, čiastka 
vyše 10 000,- EUR, budú splatné koncom februára. Informoval o jednotlivých vlastných stavebných 

aktivitách: 

 
Park Hroncova - I. etapa – detské ihrisko - je poloţené, ešte chýba zeleň a kríky, zaplatené je, išlo to 

z transféru mesta. 
  

Riešenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru – všetko je urobené, 20 000,- EUR bolo zaplatených, 

10 000,- EUR bude splatných koncom februára. 
 

Ihrisko Polianska – je to isté ako Park Hroncova, všetko je urobené okrem sadových úprav. 
 

Park Hroncova - II. etapa – výbeh pre voľný pohyb psov  -  všetko je pripravené, vykolíkované, ploty 
sú urobené, samotný výbeh bude realizovaný na jar, všetko bolo hradené z transféru mesta, je to 

vyfakturované. 
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Z rokovacej miestnosti odišiel p. Dobránsky. 

 
Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju ukončil a poţiadal p. Beňa, aby prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie   
 
Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  
 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 21  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

18.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady MČ Košice – Sever na rok 2013 
 

Starosta konštatoval, ţe miestna rada na svojom zasadnutí dňa 30.1.2013 svojím uznesením 
odporučila predloţiť tento materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. V roku 2013 sú plánované 

4 zasadnutia miestnej rady v termínoch: 27.2., 29.5., 28.8. a 27.11. 
 

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

 
Z rokovacej miestnosti odišiel p. Kuczik. 

 
Starosta poţiadal p. Beňa, aby prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sever na rok 
2013 nasledovne: 
 
27.2., 29.5., 28.8. a 27.11. 
 

 

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 22  za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

19.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 
       rok 2013  

 
Starosta informoval, ţe v roku 2013 sú plánované 4 zasadnutia miestneho zastupiteľstva v termínoch: 

13.3., 12.6., 11.9. a 11.12. 
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Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 

 

Starosta poţiadal p. Beňa, aby prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice –  
Sever na rok 2013 v termínoch: 
 
13.3., 12.6., 11.9. a 11.12. 
 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 23  za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

20.  Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 
       Sever na rok 2013 

 
Starosta dal slovo prednostovi MÚ – materiál bol predloţený, poslanecké dni sú väčšinou v stredy, 

mimo tých, kedy zasadá miestne zastupiteľstvo alebo miestna rada, trošku sme to obmedzili v lete.  

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
P. Filipko – upozornil na chybu, ţe na krycom liste je ako predkladateľ materiálu uvedený p. Gibóda, 

predkladať materiály môţe starosta, prednosta alebo poslanec MZ.  

Starosta – p. Gibóda je spracovateľ materiálu. 
 

P. Filipko – po dohode poslaneckých klubov predkladá pozmeňujúci návrh, ktorý sa od pripraveného 
návrhu uznesenia líši len miestom konania poslaneckých dní – namiesto Festivalového námestia 2 

budú v priestoroch Denného centra, Obrancov mieru č. 2 v Košiciach. Zdôvodnil to tým, ţe navštívil 

seniorov v Dennom centre s touto témou, vyjadrili sa, ţe konaním poslaneckých dní ich rušiť 
nebudeme, naopak vyjadrili radosť, ţe aspoň budú môcť takto komunikovať s poslancami, preto sme 

sa rozhodli potvrdiť pôvodné miesto konania poslaneckých dní. 
 

Prednosta MÚ – Rada seniorov s p. Bartkom si sami pripravili rozdelenie miestností - v stredy majú 
malé miestnosti filatelistický krúţok, v zadnej miestnosti je Rada seniorov, v zasadačke sú v stredu 

spoločenské hry. 

 
P. Filipko – ani tu sa nepriečime záujmom seniorov, na stretnutie poslanca s občanom je potrebná len 

poslanecká kniha a 2 stoličky, nepotrebujeme miestnosť. 
  

Starosta poţiadal p. Beňa, aby prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje: 
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a) Miesto konania poslaneckých dní v priestoroch Denného centra, Obrancov mieru č. 
2 v Košiciach. 
 

b) Čas konania poslaneckých dni od 16.00 hod. do 17.00 hod. 
 

c) Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Košice – Sever  na rok 2013 nasledovne: 

 
13.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 14.8., 
21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12. 
 

d) Ţiada poslancov miestneho zastupiteľstva o nahlásenie sa na konkrétne termíny 
poslaneckých dní. 
     

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 24  za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Z rokovacej miestnosti odišli poslanci Branislav Gajdoš a Miroslav Košičan. 
 

 
21.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

P. Beňo  - poďakoval za odpoveď na interpeláciu zaslanú mailom, bola krátka a stručná, povaţuje za 
nedostačujúce to vysvetlenie ohľadom golfového ihriska. V interpelácii sa pýtal, v akom stave je 

zmluva, dostal odpoveď, ţe v pripomienkovom stave.  
Starosta vyzval p. Stavrovského, aby odpoveď doplnil o nové skutočnosti – bol vypracovaný návrh 

zmluvy, zaslaný p. Dobošovi, p. Doboš ho pripomienkoval, včera sa uskutočnilo stretnutie, kde sme si 

pripomienky prešli, niektoré boli zapracované, iné nie, po včerajšom stretnutí došlo k dohode o celom 
obsahu zmluvy, len sa upraví a bude podpísaná. 

  
P. Filipko – jeho prvá interpelácia sa týkala jarného prímestského tábora konaného v dňoch 18.2. – 

22.2.2013, prečo je iná cena tábora pre deti z MČ Košice – Sever (40,- EUR) a iná pre deti z iných 

mestských častí (59,- EUR). Ţiada písomne predloţiť kalkuláciu - nejaké ekonomické zdôvodnenie 
oprávnených zvýšených nákladov. Obdobne je to aj pri stanovení členského v Dennom centre, ţiada 

písomne zdôvodniť, prečo je drahšia tá sluţba pre občana, ktorý nebýva na Severe. 
  

Druhá interpelácia sa týka správy na webovej stránke zo dňa 14.9.2012 – Udrţali sme si prvenstvo 
Transparency International Slovensko v prieskume o zverejňovaní zmlúv, sme na 1. mieste medzi 

mestskými časťami v Košiciach. Neskôr bola uverejnená správa, to bolo uţ komplexné hodnotenie 100 

vybraných samospráv, tam sme dopadli zle, v rámci Košíc sme medzi poslednými, Sever je na 93. 
mieste, za nami je uţ len Staré mesto na 96. mieste. Chcel by, aby bola aj táto informácia uverejnená 

na webovej stránke mestskej časti.   
 

Vysvetlil p. Gibóda – prvý prieskum bol iný ako ten druhý, v druhom prieskume došlo 

k nedorozumeniu, ani po zaslaní ţiadosti o opravu a zaslaní opravených údajov, nedošlo k úplnej 
oprave – napr. údaj výberové konania na zamestnancov uvádza 0%, metodika Transparency 

International v tomto smere je tak zvláštna, ţe nezohľadnila ani výbery, ktoré sa uskutočnili. Po 
zaslaní informácie, ţe sa uskutočnili výbery napr. na ekon. oddelenie, túto odpoveď nezohľadnila 

v danej tabuľke, Transparency International nespracuje všetky údaje, ktoré sú jej zaslané aj so 
ţiadosťou o opravu, keď uviedla omyl. Podľa ekonomickej analýzy Transparency International je 

Mestská časť Košice – Sever veľmi zdravá a veľmi dobre fungujúca po ekonomickej stránke. 
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P. Ténai – v posledných dňoch je v Košiciach veľmi diskutovaná téma platené parkovanie v centre 

mesta, chce sa spýtať, akým spôsobom sa to bude dotýkať Severu, citoval informáciu z médií, ţe nová 
zóna má byť na Severe ohraničená ulicami Letná a Slovenskej jednoty. Nevie, ako sa to dotkne 

obyvateľov Severu, máme veľké problémy s parkovaním, lebo máme málo parkovacích miest 
v mestskej časti. Pokiaľ sa rozšíri spoplatnenie parkovania na skoro celé územie Starého mesta, 

dotkne sa to v hraničných oblastiach aj obyvateľov MČ Košice – Sever, či sme ako úrad informovaní 

o tomto rozšírení, či máme k tomu nejaké podklady, nejaké štúdie, či sme k tomu zaujali stanovisko, 
ako to ovplyvní parkovanie tých obyvateľov, ktorí napr. na Letnej majú dvory a majú problémy 

s parkovaním uţ aj teraz.  
Starosta prisľúbil písomnú odpoveď. 

 
Ďalšie interpelácie neboli, starosta uzatvoril tento bod a pristúpil k ďalšiemu bodu.  

 

 
22.  Rôzne  

 
Slova sa ujal starosta a predloţil aj  informoval o rozpočtovom opatrení č. 22, ktoré rieši príjmy 

a výdaje, máme granty a transféry, ktoré boli prijaté koncom roku 2012 a takisto vo výdajoch v 

rozpočte boli zaúčtované. Starosta vykonal rozpočtové opatrenie:  
 

1. zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 400,- EUR na Hokejové mestečko Košice – Sever na 
základe schválenia účelovej dotácie mesta Košice 

2. zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 300,- EUR na Adventné trhy na Mieri na základe 
schválenia účelového finančného príspevku mesta Košice   

3. zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 2 200,- EUR na projektovú dokumentáciu šikmej 

rampy pre  bezbariérovosť budov Amfiteátra na Festivalovom námestí č. 2 a Klubu dôchodcov 
na Obrancov mieru č. 2 na základe schválenia účelového transféru na kapitálové výdavky 

mestom Košice   
4. zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 14 000,- EUR na realizáciu Kancelárie prvého kontaktu 

   v budove miestneho úradu. 

  
P. Beňo – konštatoval, ţe starosta porušil pravidlá, aj keď ide o transféry z mesta. 

 
Ďalej v bode Rôzne vystúpil p. Šmída a prečítal návrh pripraveného uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
ţiada 
 

starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby do najbliţšieho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sever pripravil prehľad nehnuteľností (bytové aj nebytové 
priestory alebo budovy), ktoré má Mestská časť Košice - Sever vo svojom majetku alebo 
zverené do správy s týmito údajmi o nehnuteľnostiach: 
 

1. Označenie a popis  nehnuteľnosti a adresa 
2. Počet podlaţí nehnuteľnosti  
3. Výmera jednotlivých nehnuteľností  v metroch štvorcových 
4. Pomer vyťaţenosti nehnuteľnosti v percentách, tzn. celková výmera 

nehnuteľnosti/ voči prenajatej  výmere nehnuteľnosti 
5. Identifikácia nájomcov v nehnuteľnostiach, tzn. obchodné meno, sídlo, IČO 
6. Výška nájomného u kaţdého nájomcu a prenajatá výmera 
7. Výška nájomného u kaţdého nájomcu prepočítaná na 1m² prenajatej plochy 
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8. Náklady na správu jednotlivých nehnuteľností za rok 
9. Výška príjmu z kaţdej nehnuteľnosti za rok 
10. Prehľad nájomných zmlúv s uvedením týchto skutočností: predmet nájmu, dátum 

uzavretia nájomnej zmluvy, doba nájmu, základná výška nájmu pri uzatvorení 
zmluvy a súčasná, samostatne uviesť časť nájmu za sluţby, vývoj výšky nájmu 
počas trvania doby nájmu, prehľad a popis dodatkov k nájomným 
zmluvám, moţnosti vypovedania nájomnej zmluvy, výpovedná doba,  investície do 
predmetu nájmu zo strany nájomcu a prenajímateľa počas nájomného vzťahu, 
pred a po ukončení nájmu. 
V prípade, ak nehnuteľnosť nemá nájomcu – uviesť posledný zmluvný vzťah, 
dĺţku jeho trvania s doplnením dôvodov skončenia nájmu a spôsobu ukončenia 
nájomného vzťahu. 

 
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a dal hlasovať o prečítanom návrhu uznesenia, prítomných pri 

hlasovaní bolo 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 25  za - 11,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

23.  Záver 
 

Starosta Gaj ukončil XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, všetkým 
poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť a poprial pekný večer. 

 

Košice, 7.2.2013 
 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová     „podpísané“ 
zapisovateľka 

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

  

Vladimír Sedlák                                          ................................................... 
poslanec 

 
Anna Zimmermannová  

poslankyňa      „podpísané“ 

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

  
 

Jaroslav Polaček 
prednosta      „podpísané“ 

 

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

 
Marián Gaj  

starosta       „podpísané“ 

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


