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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XXI.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 13.12.2017 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

           
 

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

  Listina prítomných z 13.12.2017 
  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ MČ Košice – Sever 

Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace  
september až december 2017 

Ročná správa o činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever za rok 2017 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2018                        
Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v zákonom ustanovenom rozsahu  

(6. rozpočtové opatrenie) 
Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2017 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2018 - 2020  
Odborné stanovisko kontrolóra MČ k návrhu viacročného rozpočtu MČ Košice – Sever 

na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 

Návrh Štatútu Kultúrno-spoločenského centra a návrh Štatútu Senior klubu Severan, 
Obrancov mieru 2, 040 01 Košice 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2018  

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, 13.12.2017, od 15.00 hod. do 19.20 hod. 

      

Počet  zvolených poslancov: 13 
 

Počet prítomných:  10 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:   3   (poslanci Štefan Kertés, Anna Zimmermannová 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 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 
 

 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

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

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 9 poslancov MZ MČ 

Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. Na začiatku rokovania zaznela slovenská hymna. 

 
 

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

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Kosmasa Bekiarisa a Jozefa Filipka. 

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

 

Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Marcela Gibódu.  
 

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 v rokovacej miestnosti prítomných 7 poslancov. 

 

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

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko a Marcel Gibóda 
 

mandátovú komisiu v zložení: Dagmar Kažimírová a Anton Švajlen. 
 

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

 

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Andreu Bočkorášovú a p. Eriku Lukačkovú, ktorí budú 
vykonávať funkciu skrutátorov.  
 



Zápisnica z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 13.12.2017                        strana  3  

Overili: 
 

3.  Schválenie programu rokovania 

    

Starosta Gaj informoval o stiahnutí bodu č. 12. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 53, ktorým sa 
upravujú podmienky držania a chovu psov z programu rokovania. Aj keď pripomienky obyvateľov MČ 

Košice - Sever prišli až po uplynutí lehoty na pripomienkovanie návrhu VZN, má zato, že táto téma by 
mala byť rozdiskutovaná v komisii rozvoja.  

Potom otvoril diskusiu k programu rokovania XXI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, navrhovanému 

v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu 
programu. 

 
Poslanec Filipko navrhol tieto zmeny v navrhovanom programe, ktoré vyplynuli z aktuálnych potrieb:  

 
- doplniť body 4.1. Prerokovanie platu starostu 

                   16.1. Zmeny v Komisii rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

 
- bod 10. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2017 a  

- bod 11. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2018 - 2020  
  presunúť na začiatok rokovania a prerokovať hneď za bodom 4.1. ako body 4.2. a 4.3. 

 

- zaradiť bod 4.4. Návrh odmien pre poslancov. 
 

Poslanec Polaček sa prihlásil s faktickou poznámkou ku stiahnutiu bodu 12. z rokovania a navrhol dať 
priestor prítomným občanom, aby vysvetlili, prečo prišli. 

Poslanec Filipko sa vyjadril, že vecne by mali o návrhu VZN rokovať na zasadnutí komisie rozvoja. Ako 
predseda komisie rozvoja im prisľúbil, že zvolá mimoriadne zasadnutie komisie niekedy v januári 2018 

a prizve ich, preštudujú si ich pripomienky a po príprave by túto záležitosť riešili na komisii.   

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Peter Blišťan, kvórum sa zvýšilo na 10. 

 
P. Gibóda nesúhlasí s návrhom p. Filipka doplniť body o plate starostu a o odmenách pre poslancov. 

V zmysle § 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - Sever poslanci doručujú materiály, ktoré 

navrhujú prerokovať, do podateľne miestneho úradu najneskôr do 10 dní pred termínom plánovaného 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Opakuje sa situácia z minulého roka, že tieto materiály neboli 

predložené včas poslancom. Žiada, aby 2 body o odmenách boli presunuté na najbližšie rokovanie MZ, 
aby boli prerokované a aby boli v súlade s rozpočtom. 

Reagoval p. Filipko – každý poslanec vyjadrí svoj názor pri hlasovaní. 

 
P. Kažímírová navrhla doplniť bod 4.5. Úprava podmienok (zvýšenie horných hraníc dôchodku) pre 

účely priznania príspevkov  na stravovanie dôchodcov. 
P. Bekiaris – upravuje sa len zvýšenie horných hraníc dôchodku, nemá to vplyv na rozpočet, môže byť 

zaradený ako bod 4.5. 
 

Iné návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu a dal 

hlasovať o prvom doplňujúcom návrhu poslanca Filipka. Hlasovalo 10 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 2:  za – 7,  proti – 2 (p. Gibóda, Polaček),  zdržal sa – 1 (p. Baláž).   
 

Bod Prerokovanie platu starostu bude doplnený do programu rokovania a označený ako bod č. 4.1. 
 
Starosta dal hlasovať o druhom doplňujúcom návrhu poslanca Filipka. Hlasovalo 10 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 3:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0.   

 
Bod Zmeny v Komisii rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever bude doplnený 
do programu rokovania a označený ako bod č. 16.1. 
 
Starosta dal hlasovať o presune bodu 10. na bod. 4.2., hlasovalo 10 poslancov. 
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 Hlasovanie č. 4:  za – 7,  proti – 1 (p. Polaček),  zdržal sa – 2 (p. Gibóda, Baláž).   
 

Starosta dal hlasovať o presune bodu 11. na bod. 4.3., hlasovalo 9 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 5:  za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda), 1 nehlasoval – p. Baláž. 
  

Starosta dal hlasovať o treťom doplňujúcom návrhu poslanca Filipka. Hlasovalo 10 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 6:  za – 6,  proti – 1 (p. Polaček),  zdržal sa – 3 (Baláž, Bekiaris, Gibóda). 
  
Bod Návrh odmien pre poslancov  bude doplnený do programu rokovania a označený ako bod č. 4.4. 
 
Starosta dal hlasovať o doplňujúcom návrhu poslankyne Kažimírovej. Hlasovalo 10 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 7:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0.   
 

Bod Úprava podmienok (zvýšenie horných hraníc dôchodku) pre účely priznania príspevkov  na 
stravovanie dôchodcov bude doplnený do programu rokovania a označený ako bod č. 4.5. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovanými doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi. Hlasovalo 10 poslancov. 

  
 Hlasovanie č. 8:  za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Gibóda, Polaček),  

            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 
4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

4.1. Prerokovanie platu starostu 
4.2. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2017 

4.3. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2018 – 2020 

4.4. Návrh odmien pre poslancov 
4.5. Úprava podmienok (zvýšenie horných hraníc dôchodku) pre účely priznania príspevkov na  

       stravovanie dôchodcov  
5. Správa o plnení uznesení MZ 

6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie mesiacov  
september až december 2017  

7. Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2017  

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2018 
9. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu Mestskej časti Košice - 

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

14. Návrh Štatútu Kultúrno – spoločenského centra a návrh Štatútu Senior klubu Severan, so 

     sídlom Obrancov mieru 2, 040 01 Košice 
15. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

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

16.1. Zmeny v Komisii rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever  
17. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –  

     Sever na 1. polrok 2018 

18. Interpelácie a dopyty poslancov 
19. Rôzne 

20. Záver                                                                                                         
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4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 21.9.2017 do 13.12.2017 

poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
Do diskusie sa prihlásil p. Gibóda. Požiadal starostu, aby uviedol tento bod, lebo materiál dostali len 

pred chvíľou. Upozornil starostu MČ aj prednostu MÚ na porušenie rokovacieho poriadku. Predložil 

doplňujúci návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a)   konštatuje, že starosta Mestskej časti Košice – Sever nepredložil správu o činnosti starostu MČ 

      Košice – Sever v stanovenej lehote a tým porušil § 6 rokovacieho poriadku 
 

b)   konštatuje, že prednosta MÚ v tomto bode nenaplnil § 5 ods. 11 Rokovacieho poriadku Miestneho  
      zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

 

Vysvetlil, že rokovací poriadok jasne ukladá do koľkých dní majú byť zaslané kompletné materiály 
a v akých prípadoch môžu byť doplnené. Predkladať správu o činnosti starostu priamo na rokovaní 

zastupiteľstva, keď si ju poslanec nemá šancu pred hlasovaním prečítať, je nezodpovedné konanie 
voči poslancom. Správa mala byť poslancom predložená v dostatočnom časovom predstihu. 

 
P. Filipko – pôsobí aj v iných samosprávach a má poznatok, že ide o štandardný postup.  

P. Blišťan položil otázku, či rokovací poriadok určuje formu správy – či má byť písomná alebo ústna. 

Reagoval kontrolór MČ – neurčuje, poslanec Gibóda vychádza zo všeobecného ustanovenia 
rokovacieho poriadku týkajúceho sa všetkých materiálov, v tomto smere možno upraviť rokovací 

poriadok, že aj starosta predkladá správu o svojej činnosti ako ostatné materiály. 
 

Starosta citoval § 10 ods. 4 druhú vetu rokovacieho poriadku, že súčasne s návrhom bodu programu 

musí byť predložený aj písomný materiál (s výnimkou informatívnej správy), o ktorom sa bude 
v prípade jeho zaradenia rokovať. 

Oponoval mu poslanec Gibóda, že nešlo o novozaradený materiál, bod 4. Správa o činnosti starostu 
MČ bol v pôvodnej pozvánke, čiže nevzťahuje sa naň § 10 ods. 4, ale § 5 a 6 rokovacieho poriadku. 

 

Potom starosta podrobne informoval o svojej činnosti, aktivitách a podujatiach, na ktorých sa zúčastnil  
v mesiacoch október, november a december 2017. 

 
Poslanec Polaček – má 3 pripomienky. Prvá súvisí s tým, že sa nemôže pred poslancov na začiatku 

rokovania položiť 5 nových bodov, 10 strán materiálu, ale už to nechce ďalej rozoberať. Za obdobie 3 
mesiacov sa starosta stretol na úrade s 5 obyvateľmi MČ, pripadá mu to málo, možno obyvatelia 

nemajú záujem, aby sa stretávali so starostom a predkladali mu svoje návrhy, požiadavky, problémy. 

Starosta – v správe neboli uvedené všetky jeho aktivity, stretáva sa denne s občanmi na Mieri a na 
Merkúri a riešia problémy, považuje to za bežnú činnosť. 

Ďalej sa pýta, v čom spočívala akcia BIKERTEST a čo zabezpečoval miestny úrad. 
Starosta – MČ podporovala toto podujatie v rámci športových akcií, zabezpečila medaily 

a vyhodnotenie.  

Zaujíma ho, čo riešili na stretnutiach s p. Jurajom Cichanským z oddelenia správy komunikácií mesta 
Košice, čo sa podarilo vybaviť. 

Starosta – s p. Cichanským dookola riešia štandardné veci - ulicu Hroncovu, dvor Kisdyho, chodníky, 
prekopávky, zjednosmernenie Hroncovej ulice.  

 
P. Gibóda – položil starostovi otázku, koľko rokovaní počas týchto 3 mesiacov absolvoval v súlade 

s Uznesením č. 33/2015 s navrhovateľom p. Rendekom za účelom uzavretia súdneho zmieru 

v pracovno-právnom súdnom spore.  
Starosta – na túto otázku odpovie písomne, musí mať k dispozícii príslušný súdny spis, aby jeho 

odpoveď bola kvalifikovaná. 
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Starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy uznesení. 

 
Návrhová komisia prečítala doplňujúci návrh uznesenia predložený poslancami Gibódom a Polačekom.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a)   konštatuje, že starosta Mestskej časti Košice – Sever nepredložil správu o činnosti starostu MČ 
      Košice – Sever v stanovenej lehote a tým porušil § 6 rokovacieho poriadku 

 
b)   konštatuje, že prednosta MÚ v tomto bode nenaplnil § 5 ods. 11 Rokovacieho poriadku Miestneho  

      zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 9:  za – 1 (p. Gibóda),   

proti – 7 (p. Baláž, Bekiaris, Blišťan, Filipko, Haľko, Kažimírová, 
Švajlen)   
zdržal sa – 2 (p. Kalanin, Polaček),  

             návrh nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté. 
 

Poslanec Gibóda prečítal návrh pôvodného uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 10: za – 8,  proti – 1 (p. Gibóda),  zdržal sa – 1 (p. Polaček),  
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 

4.1.   Prerokovanie platu starostu 
 

Starosta odovzdal slovo poslancovi Filipkovi. 
P. Filipko – tento návrh predložil na základe odporúčania skupiny poslancov, ide o obdobné riešenie 

ako pred rokom, keď navrhli starostovi zvýšenie platu o 70 % z jeho funkčného platu. Upraviť plat 

navrhujú iba za 2 kalendárne mesiace – november a december 2017, od januára 2018 bude 
pokračovať s tým platom, ktorý má určený. Je to určitá forma odmeny za celoročnú činnosť 

a kompenzácia, že má 60 % úväzok. Vzhľadom na finančné pomery a možnosti rozpočtu nie je možné 
uvažovať o zvýšení úväzku, preto navrhuje uznesenie, ktoré prečítal. 

 

Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Polaček. 
P. Polaček – nerozumie ako môžu 13.12.2017 dávať odmenu starostovi za november 2017, to sa malo 

riešiť v septembri. Nevie, o akej sume rozprávajú, nemá žiadnu finančnú analýzu, pred týždňom mali 
finančnú komisiu, nedostali o tom žiadny materiál. Treba povedať konkrétne za čo odmenu, za akú 

perfektne splnenú  úlohu, určite sú dobré veci, treba povedať ktoré. 
P. Filipko sa ospravedlnil a doplnil ďalšie informácie - konzultoval túto tému s oddelením ekonomickým 

až v posledných dňoch pre nedostatok času, suma je presne vyčíslená a presne tieto čísla sú 

pripravené v zmene programového rozpočtu na rok 2017, ktorý je zaradený ako nasledujúci bod. Ide 
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o úpravu, ktorá bude akceptovať navýšenie prostriedkov na položke Mzdy, platy a OOV (starosta, 

kontrolór), lebo chcú riešiť v ďalších bodoch aj odmenu pre kontrolóra MČ.  

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Kalanin, kvórum sa znížilo na 9. 

 
Starosta dal hlasovať o udelení slova k odborným témam zamestnancom úradu alebo vedúcim 

oddelení miestneho úradu, kvórum 9 poslancov.  

 
 Hlasovanie č. 11: za – 8,   proti – 0,   zdržal sa – 1 (p. Polaček),     
    návrh bol schválený. 
 

Starosta odovzdal slovo p. Hudákovi, vedúcemu oddelenia ekonomického a hospodárskej správy. 
P. Hudák – 70 % zvýšenie platu starostu navrhuje poslanec Filipko vo výške 1 107,- EUR za 1 mesiac, 

za 2 mesiace to činí 2 214,- EUR.  

 
P. Gibóda – poslanec Filipko si protirečí, raz hovorí, že nato nemal čas, napriek tomu materiál pripravil, 

prekonzultoval ho s úradom aj s niektorými poslancami. Poslancom mal byť zaslaný materiál o akú 
sumu a z akých dôvodov idú zvyšovať starostovi plat písomne a v dostatočnom časovom predstihu. 

Poslanci v týchto 2 bodoch nevedia, o čom budú hlasovať.  Citoval § 10 ods. 4 rokovacieho poriadku. 

 
P. Polaček – konštatoval, že sa opakuje situácia z minulého roka a spýtal sa, či je to s odvodmi alebo 

bez odvodov, teda brutto alebo netto. 
Odpovedal p. Hudák – je to 70 % zvýšenie platu. 

 
P. Gibóda požiadal predkladateľa návrhu, aby zdôvodnil z akých dôvodov predkladá návrh na zvýšenie 

platu starostu, požiadal starostu, aby zdôvodnil, prečo si zvýšenie zaslúži a požiadal predsedu 

finančnej komisie, aby sa vyjadril k tomu, že tento materiál nebol prerokovaný vo finančnej komisii 
a aký vplyv to bude mať na rozpočet. 

 
P. Filipko – bol vyzvaný ako predkladateľ návrhu zdôvodniť ho. Chce zdôrazniť, že navrhuje zvýšenie 

platu, nie je to odmena, je to zvýšenie platu za 2 mesiace na možné maximum, ktoré by mohol 

dosiahnuť. Je to za osobný vklad starostu do rôznych aktivít, ktoré mestská časť vykonala, kde sa 
vložil nielen osobne, ale aj svojimi technickými prostriedkami, pomáhal pri realizácii mnohých 

kultúrnych akcií. Je to forma uznania za prácu starostu, ktorý pracuje, z dôvodu nešťastného 
rozhodnutia poslancov, že rozhodli o jeho 60 % úväzku, je to istá kompenzácia za jeho činnosť.   

 

P. Bekiaris – zaujíma ho, z akých zdrojov bude zvýšenie platu vyplatené. 
Odpovedal p. Filipko – z ekonomického oddelenia získal informáciu, že sa jedná o istú sumu ešte 

neprerozdeleného črtajúceho sa prebytku rozpočtu mestskej časti v bežných príjmoch cca o 6 000,- 
EUR a z tejto položky obdobne ako to bolo pred rokom, keď takisto urobili takýto presun časti 

prostriedkov, je možné financovať jednak vykrytie tých brutto 2  214, EUR + odvody a bude sa 
navyšovať na položke mzdy starostu a kontrolóra aj možné navýšenie v dôsledku schválenej odmeny 

pre kontrolóra MČ.  

 
P. Gibóda – poslanci vnímajú jednu stránku pána starostu, a to jeho záľubu organizovať kultúrne 

akcie, neberie mu to, je v tom dobrý, ale starosta zanedbáva niektoré veci, ktoré by mal riešiť ako 
starosta MČ a podľa jeho názoru to zanedbáva účelovo. Jedna z takýchto vecí je Nadstavba OD Mier. 

Mesto Košice vydalo v tejto veci ako spolumajiteľ priestoru súhlasné stanovisko, pán starosta ako 

starosta MČ Košice – Sever, mestský poslanec a člen mestskej rady proti tomuto súhlasnému 
stanovisku nenamietal a nevšimol si, že by na pondelňajšom mestskom zastupiteľstve hájil záujmy  

obyvateľov, ktorí protestujú proti tejto nadstavbe. V zákulisí obhajuje túto nadstavbu. Nemyslí si, že 
starosta si zaslúži navýšenie odmeny, keď miestne zastupiteľstvo je proti tomu, mestské 

zastupiteľstvo tiež hlasuje proti tomu, ale tento názor sa nepremietol do najnovšieho rozhodnutia 
mesta.   

 

Starosta sa ohradil proti takémuto osočovaniu a požiadal poslanca Gibódu, aby si pozrel jeho 
hlasovanie na mestskom zastupiteľstve v pondelok. 
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P. Filipko zareagoval na poslanca Gibódu a požiadal ho, aby vážil slová a hovoril konštruktívne k veci, 

aby tu nesedeli do noci. 

P. Gibóda reagoval faktickou poznámkou na p. Filipka – keď si myslí, že to nesúvisí s činnosťou 
starostu, pošle za ním obyvateľov, ktorí podpísali petíciu proti Mieru, či im to rovnako vysvetlí. 

P. Polaček reagoval na p. Filipka, že on plytvá ich časom. Keď chce niečo navrhnúť, má to dať 
písomne. Potom nech sa nečuduje, že sa pýtajú. 

 

P. Baláž – na otázku, aký dopad bude mať schválenie tohto návrhu na rozpočet odpovedal, že 
negatívny, síce marginálny, ale negatívny. 

 
Starosta ukončil diskusiu. Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákonov a predpisov 

 

Určuje 

 A) plat starostovi Mestskej časti Košice – Sever Mariánovi Gajovi vo výške, ktorá je  

                súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve 

               vyčíslenej  na  základe   údajov  Štatistického   úradu   Slovenskej   republiky   za 

               predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. 

               o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

              znení neskorších predpisov, v alikvótnej výške podľa schváleného úväzku zvýšený o 

              70 % 

 

 B) účinnosť  tejto  úpravy  platu podľa bodu A)  za kalendárne mesiace november a 

                december 2017. 

 

Žiada  

           navýšenie   platu   starostu  vyplatiť  do  31.12.2017. 
 

 
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 12: za – 6,  proti – 2 (p. Gibóda, Polaček),  zdržal sa – 1 (p. Baláž),  
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 

4.2.   Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2017 
 

Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Baláž.  
P. Baláž ako predseda finančnej komisie informoval, že návrh zmeny Programového rozpočtu MČ 

Košice – Sever na rok 2017 bol prerokovaný v komisii a bol finančnou komisiou odporučený na 

schválenie. 
 

P. Filipko – ako avizoval v predchádzajúcom bode v dôsledku úpravy platu starostu je potrebné 
upraviť položku v podprograme 7.1.1., funkčná klasifikácia 01.1.1., číslo 1 – Mzdy, platy a OOV 

(starosta, kontrolór) o sumu 2 705,- EUR a krytie navrhuje z nerozdeleného prebytku bežného 
rozpočtu ako súčasť 7. rozpočtového opatrenia. Prečítal návrh uznesenia.  

Ak sa schváli prečítané uznesenie, potom sa v celkovom sumáre upravia sumy na bežných výdavkoch 

zo sumy 7 400 EUR na sumu 10 105 EUR a v Programe 7: Podporná činnosť zo sumy 115 EUR na 
sumu 2 820 EUR. Tak sa premietne jeho návrh do celkovej zmeny. 
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P. Bekiaris sa spýtal - spomínala sa aj odmena p. kontrolórovi. Ak bude schválená, budú meniť ešte 

raz 7. rozpočtové opatrenie ?  

Odpovedal p. Filipko, že to je už zahrnuté. Môžu upraviť rozpočet, ak by MZ neschválilo odmenu p. 
kontrolórovi, peniaze sa nevyčerpajú, ostanú v prebytku a prevedú sa do rezervného fondu. 

P. Polaček – žiadal o technické usmernenie, v predchádzajúcom bode hlasovali o zvýšení platu 
starostovi, nerozumie, či sa bude o odmene p. kontrolóra hlasovať dnes alebo v januári. 

Reagoval p. Filipko – pán kontrolór predkladá 3 body rokovania v rámci ktorých má pripravený návrh 

uznesenia, ktorý prednesie. Budú rokovať o odmene kontrolóra na základe prednesenej správy, nie je 
potrebné zaradiť samostatný bod. Ale úpravu platu starostu bez samostatne zaradeného bodu nie je 

možné realizovať.  
 

Starosta ukončil diskusiu. Poslanec Filipko prečítal prvý návrh uznesenia k tomuto bodu – pozmeňovací 
návrh, ktorý predložil. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

 Navýšenie  položky v návrhu zmeny programového rozpočtu v Programe č. 7, 

podprogram 7.1.1., funkčná klasifikácia 01.1.1., číslo 1 – Mzdy, platy a OOV 

(starosta, kontrolór) o sumu 2 705 €  

 Krytie navýšenia uvedenej položky z nerozdeleného prebytku bežného rozpočtu 

ako súčasť 7. rozpočtového opatrenia. 
 

Starosta dal hlasovať, hlasovalo 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 13: za – 7,  proti – 1 (p. Polaček),  zdržal sa – 1 (p. Gibóda),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Filipko prečítal druhý návrh uznesenia k tomuto bodu - pôvodný návrh predložený k tomuto 

bodu upravený na základe schváleného pozmeňovacieho návrhu. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2017 v predloženom znení        

(7. rozpočtové opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy           + 13 506 € 

 

Bežné výdavky           +10 105 € 

 

Program 6: Sociálne služby            + 7 285 € 

Program 7: Podporná činnosť           + 2 820 € 
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Súčasťou uznesenia sú tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever            

na rok 2017 (7. rozpočtové opatrenie).  

 
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 14: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Gibóda, Polaček),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

4.3.   Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2018 – 2020 

 
Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa p. Bekiaris a informoval, že návrh programového rozpočtu na rok 

2018 Program 4: Kultúra a šport bol prerokovaný v komisii kultúry, ktorá schválila uznesenie, že ho 
berie na vedomie a odporúča prerokovať a schváliť. 

P. Gibóda sa prihlásil s faktickou poznámkou a položil predsedovi komisie kultúry otázku ohľadne 

čiastky 10 000,- EUR pre kultúru a šport, ktoré MČ dostane od mesta Košice a už nie sú účelovo 
viazané. 

P. Polaček sa spýtal, či sú v návrhu programového rozpočtu zapracované návrhy, ktoré vzišli 
z rokovania jednotlivých komisií. 

Vyjadril sa p. Bekiaris za komisiu kultúry – v číslach neboli žiadne zmeny a zmeny v textovej časti sú 
zapracované, jedna zmena sa týkala počtu seniorov a druhá bolo doplnenie mesiacov, v ktorých má 

vyjsť Kuriér zo Severu.      

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Blišťan, kvórum sa znížilo na 8. 

 
P. Filipko informoval o rokovaní komisie rozvoja, na ktorej prijali určité stanoviská k zapracovaniu do 

rozpočtu. Na základe návrhu p. Polačeka navrhli pripraviť zámer MČ na spracovanie projektu 

dopravného riešenia na zvýšenie počtu parkovacích miest na ul. Němcovej v smere k OC Merkúr 
v Programe č. 3: Komunikácie, Podprogram č. 3.1: Údržba miestnych komunikácií, v položke č. 9i) 

dopravné projekty doplniť sumu 500,- EUR. Druhý návrh, ktorý komisia rozvoja podporila na základe 
návrhu p. Bekiarisa sa týka prístupového chodníka na Hlinkovej ulici. Bolo to na základe požiadavky 

občanov zapísanej v poslaneckej knihe podnetov a dopytov dňa 31.10.2016. Jedná sa taktiež o 
Program č. 3: Komunikácie, Podprogram č. 3.1: Údržba miestnych komunikácií, v položke č. 5e) 

v časti Kapitálové výdavky pre túto položku doplniť  5 000,- EUR. 

Prečítal obidve uznesenia komisie, ktoré boli všetkými členmi jednomyseľne prijaté. 
 

Ďalší návrh zdôvodnil p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ - mesto Košice realizuje časť opravy 
komunikácie na Kisdyho ulici. Zostáva nedoriešená časť, ktorá je v havarijnom stave, neudržiava a 

nespravuje ju mesto, lebo mesto Košice túto časť komunikácie zatiaľ nemá v správe. Mesto oslovilo 

mestskú časť, či by neprispela na riešenie. Podľa vyjadrenia referátu dopravy Magistrátu mestská časť 
dostala vyčíslený odhad na realizáciu odvodnenia komunikácie zhruba 11 000,- EUR, ktoré by boli ako 

finančná spoluúčasť mestskej časti pri riešení tohto problému. Celú akciu by zabezpečovalo mesto 
a MČ by poskytla dotáciu pre mesto v zmysle VZN č. 51. 

P. Gibóda – teraz sa mesto nehlási k tejto ceste a čo po tejto oprave vezme ju do majetku ? 

Odpovedal p. Hučko – keď tam vytvorí tú investíciu, vezme to do majetku. 
P. Polaček – sa spýtal, čo bude mestská časť spolufinancovať. 

P. Hučko odpovedal, že odvodnenie komunikácie a vybudovanie kanalizačnej prípojky na jestvujúcu 
kanalizáciu a 5 vpustí pozdĺž tej komunikácie. 

 
P. Polaček – argument bol, že mesto to nemá v správe, nemôže sa o to starať. Nemôže, ale keď sa 

MČ bude spolupodieľať, tak bude môcť ? Podľa neho môže tak či tak. Považuje to za scestné.  

 
Vysvetlil to starosta – mesto nás oslovilo s tým, že nemá na túto investíciu celkovo dostatok peňazí, či 

sa MČ bude spolupodieľať. Keď to poslanci neschvália, tak táto časť sa neurobí. 
P. Polaček – myslí si, že toto nie je správny postup a myslí si to aj o Hlinkovej i napriek tomu, že na 

komisii rozvoja hlasoval za, lebo myšlienka je to dobrá. MČ nemôže spustiť akciu opravy ciest 

a chodníkov, lebo sa im to vymkne z rúk. Nevidí to ako systémové. Je rozdiel opravovať ihriská, 
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ktorých je 50 a raz to bude mať koniec. Ale opravovať desiatky kilometrov ciest, keď mesto povie, 

dajte nám peniaze a my vám to urobíme, na to nemôžu pristúpiť. Ani občania poslancom nemôžu 

nadiktovať do poslaneckej knihy, čo kde chcú opraviť. Treba tlačiť na mesto, nech si to rieši. Mesto 
Košice má rozpočet 220 mil. EUR, na opravy ciest je 1 200 000 EUR. Bol sa pozrieť na Kisdyho ulici, je 

v strašnom stave, tak nech sa mesto o to stará.  
Reagoval p. Bekiaris – on je poslancom mestskej časti, nie je poslancom mesta, tak nevie ako má 

tlačiť na mesto. Nesúhlasí s ním, že nemajú počúvať občanov, veď sú zástupcovia občanov 

a prístupový chodník na ul. Hlinkova je podnet od občanov. Je rád, že komisie majú nejaký zmysel. 
 

Starosta požiadal kontrolóra MČ, aby sa vyjadril k návrhu rozpočtu. 
Kontrolór MČ povedal, že predložil svoje odborné stanovisko písomne a v jeho závere odporúča 

schváliť Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2018 a zobrať na vedomie 
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2019 a 2020. Nebol by rád, aby dnes 

zasahovali nejakým spôsobom do rozpočtu, lebo by nastal chaos. K prebiehajúcej diskusii sa vyjadril, 

že doporučuje, aby sa investovalo predovšetkým do majetku, ktorý je mestskej časti zverený. On ako 
kontrolór musí pozerať na dodržiavanie zákonov a uprednostňovať investovanie do majetku vo 

vlastníctve a v správe mestskej časti. Odkedy nastúpil ako kontrolór MČ jeho postoj je jasný. Na 
základe jeho podnetu sa zmenilo to tzv. spolufinancovanie a robia to cez dotácie. Nesúhlasí, aby MČ 

suplovala mesto pri plnení niektorých úloh, netýka sa to len ciest, ale aj sociálnych služieb. Ak poslanci 

rozhodnú, že budú opravovať Kisdyho ulicu, nedôjde k poručeniu zákona, nie je to v neprospech 
občana. Niekedy musí mestská časť v záujme toho, aby občanom vytvorila priaznivé podmienky žitia, 

pristúpiť aj k takýmto veciam. Je na rozhodnutí poslancov, ako k tomu pristúpia. 
P. Polaček - keď sa v roku 2011 rozhodli revitalizovať ihriská, tak ich zmapovali, v akom sú stave 

a pripravil sa komplexný materiál. Všetky cesty sú deravé, všetky chodníky sú zničené. Ak chcú 
opravovať cesty a chodníky, treba ich zmapovať, vyžiadať podklady od mesta, pomenovať problémy, 

zistiť, kde je to najhoršie a tam treba začať. Bude v tom systém a poriadok, ak sa to bude riešiť 

komplexne. Ide o miliónové hodnoty, nemôže to fungovať na základe takéhoto rozhodnutia. 
Starosta – súhlasí, že to treba takto analyzovať. Na Kisdyho ulicu prišla ponuka od mesta rovnako ako 

na Hlinkovej s chodníkom, kde mestská časť zobrala 5 000,- EUR a doasfaltovala ho. Teraz tam má 
mesto stroje a ponúklo, či to mestská časť nechce dorobiť, lebo oni robia len určitú časť. Ani jemu sa 

to nepáči, ale pozerá sa na občana a finančné prostriedky by sa použili v prospech občanov. 

Samozrejme, že do budúcnosti to treba zmapovať, každý jeden dvor je obdobný, ale momentálne sa 
„kope“ len na ul. Kisdyho.   

P. Polaček – v poslaneckej knihe je plno zápisov o osvetlení, tmavých parkoch, o chodníkoch a pred 
štyrmi rokmi si povedali, že je to priorita a záleží im na tom. 

P. Kažimírová – práve o to ide, že 4 roky rozprávajú o chodníkoch, o tme a osvetlení. Keď sa za 4 roky 

na meste nič nepodarilo dosiahnuť, teraz sú pripravené návrhy uznesení, niektoré už opakovane, 
treba o nich rozhodnúť. Súhlasí s tým, aby sa v budúcnosti zmapovali poškodené chodníky. 

P. Gibóda – sa pýtal na zníženie alebo zvýšenie niektorých položiek v Programe č. 1:, v Programe č. 3: 
a v Programe č. 7:. 

Odpovedali p. Hudák a p. Hučko. 
P. Gibóda – požiadal starostu, aby kancelárske potreby, čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál 

nakupoval prostredníctvom elektronického trhoviska, aby výbery nerobil samostatne, lebo tak sa dajú 

dosiahnuť lepšie ceny a znížia sa náklady. 
Starosta – rámcové kúpne zmluvy končia, bude výber. 

Kontrolór MČ – od 1. novembra 2017 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní a zákon zvýšil 
limity pre samosprávu, kedy nemusí vôbec obstarávať. Má sa robiť prieskum trhu, aby to nebolo 

najdrahšie. To nevylučuje, aby MČ postupovala pri verejnom obstarávaní cez elektronické trhovisko. Je 

to ale zdĺhavejší proces, preto zákonodarca upravil tieto limity tak, aby sa proces verejného 
obstarávania zjednodušil a nezaťažoval tak administratívne obce, ktoré nemajú dostatok 

zamestnancov a špecialistov na tieto veci. 
P. Polaček – pýtal sa na položky Materiál a ostatné tovary a služby - v roku 2015 bol ich sumár 

11 000,- EUR, v tomto návrhu je to spolu 24 000,- EUR, teda o 130 % viac. Zaujíma ho, čo sa od roku 
2015 tak výrazne zvýšilo, s akými službami sa počíta v roku 2018, ktoré budú toľko stáť.  

Odpovedal p. Hudák – zvýšili sa právne služby, výrazne stúpli služby vykonania energetických 

certifikátov v spravovaných budovách, v minulosti táto položka nebola, robí sa to raz za 4 roky. Na 
základe zmeny zákona o ochrane osobných údajov bolo prijaté nariadenie na úrovni Európskej 
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komisie, to treba vykonať, kúpiť si tieto služby, t. j. vytvorenie úplne nového bezpečnostného projektu 

a všetkých agend. Ide tiež o novú položku.  

P. Gibóda – v pondelok schválili na mestskom zastupiteľstve 80 000,- EUR dotáciu pre mestské časti, 
pýta sa kde je narozpočtovaných 60 000,- EUR na investície.  

Odpovedal p. Hudák – je tam iba 30 000,- EUR, v čase keď sa robil rozpočet, to ešte nebolo známe. 
Počítalo sa s obvyklými 30 000,- EUR a 10 000,- EUR na šport. Momentálne zakomponované nie sú. 

P. Gibóda – nerozumie, prečo prejednávajú rozpočet, v ktorom to nie je zohľadnené.  

Reagoval starosta – v čase, kedy o tom primátor informoval, sa v meste o tom neprijalo žiadne 
uznesenie, informácia bez uznesenia nestačí. Bodaj by takých príjmov, ktoré nemajú zahrnuté, bolo čo 

najviac, to je len dobre. Je na poslancoch, kedy schvália ich použitie. 
P. Polaček ako posledné tri roky aj tento štvrtý rok chce zosumarizovať, že tento rozpočet neodráža 

pocity, ktoré sa pred 4 rokmi snažili do rozpočtov implementovať, nenapĺňa jeho predstavy. Je to ich 
posledný rozpočet v tejto zostave, vníma to tak, že svoje predsavzatia nenaplnili. 

P. Filipko – on si naopak myslí, že aj keď nejdú míľovými krokmi, ale vďaka nejakým úspešne 

vyrokovaným dotáciám od mesta sa stále podarilo nejaké aktivity robiť. K verejnému osvetleniu, ktoré 
spomínali, musí povedať, že to vychádzalo tak finančne náročne, lebo bolo treba ťahať nové káble, že 

to preniesli na mesto, ktoré to zaradilo do svojho harmonogramu. Predstavy môžu byť nejaké, ale keď 
zistili pri realizácii, že sa to tak nedá, tak riešili iné veci. Nemyslí si, že stroskotali na všetkých svojich 

predstavách. 

P. Polaček – reálne v rozpočte nejaké veci schválili,  ale niekoľko rokov bolo plnenie 0, aj to osvetlenie 
schválili. Podľa jeho názoru, voliči môžu byť sklamaní z toho, čo poslanci predviedli.  

Starosta – vtedy by voliči mohli byť sklamaní, keby sa peniaze prejedli. Peniaze, ktoré boli na 
investície boli alebo budú na investície použité. Keby sa presunuli na bežné výdavky, vtedy by výčitka 

bola oprávnená.  
 

Starosta ukončil diskusiu. Poslanec Filipko prečítal prvý návrh uznesenia k tomuto bodu odobrený a 

podporený Komisiou rozvoja. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

v návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2018 

 

 a)   v Programe č. 3: Komunikácie,  

       Podprogram 3.1:Údržba miestnych komunikácií,  

       Prvok 3.1.1: Cestná doprava,  

       - položka č. 5e) 

      nahradiť text „podľa potreby“ textom „Revitalizácia prístupového chodníka 

      Hlinkova ulica“ 

 

 b)   v časti Kapitálové výdavky pre túto položku doplniť 5 000 € 

 

 c)   potrebnú sumu presunúť z rezervného fondu.      

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 8 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 15: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 1,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko prečítal druhý návrh uznesenia k tomuto bodu o odvodnení komunikácie (Kisdyho 
ulica) z komisie rozvoja. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

v návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2018 

 

 a)   Vytvorenie novej položky: 

   

        Program č. 3:  Komunikácie,  

       Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií,  

       Prvok 3.1.1: Cestná doprava,  

       Položka č. 5e) 

       text: oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie  

                  osobných áut – odvodnenie komunikácie Kisdyho (dotácia v zmysle VZN č. 51) 

 

 b)   v časti Kapitálové výdavky pre túto položku doplniť 11 000 € 

 

 c)   potrebnú sumu presunúť z rezervného fondu.      
 

Starosta dal hlasovať, kvórum 8 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 16: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 1,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Filipko prečítal tretí návrh uznesenia k tomuto bodu - stanovisko kontrolóra MČ k návrhu 

viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2018 až 2020 a k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 

2018. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

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

 

Odborné  stanovisko  kontrolóra  mestskej časti  k návrhu viacročného rozpočtu Mestskej 

časti Košice - Sever na roky 2018 až 2020 a k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2018. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 8 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 17: za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Filipko prečítal štvrtý návrh uznesenia k tomuto bodu - návrh Programového rozpočtu 

Mestskej časti Košice – Sever na roky 2018 až 2020. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

a) schvaľuje 
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Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2018 

     

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 456 847    

Výdavky            1 447 847    

Rozdiel – prebytok                      + 9 000    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 30 000    

Výdavky 105 000    

Rozdiel – schodok - 75 000    

     

Finančné operácie     

Príjmy 66 000    

Výdavky 0    

Rozdiel – prebytok                               + 66 000                        

 

Príjmy celkom    1 552 847     

Výdavky celkom  1 552 847 

Rozdiel              0 

 

 - so zapracovanými schválenými zmenami 

 

b) berie na vedomie 

 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2019 - 2020  

 

       

               rok 2019         rok 2020 

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 525 900  1 525 900  

Výdavky            1 516 900  1 516 900  

Rozdiel                       + 9 000  + 9 000  

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 30 000  30 000  

Výdavky 39 000  39 000  

Rozdiel  - 9 000          - 9 000            

     

Finančné operácie     

Príjmy 0  0  

Výdavky 0  0  

Rozdiel 0  0  

                                                          

Príjmy celkom                                                    1 555 900  1 555 900 

Výdavky celkom 1 555 900  1 555 900 

Rozdiel  0   0 
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Prílohy: 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2018 - 2020 (textová časť) 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2018 - 2020 (tabuľková časť) v zmysle 

schválených zmien  

 

Starosta dal hlasovať, kvórum 8 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 18: za – 6,  proti – 1,  zdržal sa – 1,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta vyhlásil krátku prestávku. 
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Polaček, kvórum sa znížilo na 7. 

 
 

4.4.   Návrh odmien pre poslancov 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 

Poslanec Filipko uviedol, že predmetný bod navrhol do programu rokovania na základe poverenia 

predsedu Finančnej komisie MZ a v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov MČ Košice – Sever. 
Na položke „odmeňovanie poslancov MZ MČ Košice – Sever“ je nevyčerpaná suma vo výške cca 3 

000,- € a z tejto sumy navrhol vyplatiť poslancom MZ sumu vo výške 2 000,- €, v závislosti od účasti 
na rokovaniach MZ. Zároveň deklaroval, že skupina poslancov MZ, ktorí vyplatenie odmien podporujú 

vrátia MČ Košice – Sever vyplatené odmeny v roku 2018 na všeobecno-prospešný účel, napr. na 

zakúpenie ďalšieho defibrilátora. Zároveň uviedol, že poslanci MZ, ktorí nesúhlasia s vyplatením 
mimoriadnych odmien sa môžu vyplatenia odmien písomne vzdať. 

 
Poslanec Gibóda uviedol, že nesúhlasí s rozdelením časti nevyčerpanej položky a vyplatením odmien 

pre poslancov MZ. Materiál štandardne nebol zaslaný a predložený poslancom MZ pred rokovaním MZ 
a nie je ani dostatočne odôvodnený. Navrhol, že nevyčerpaná finančná suma na predmetnej položke 

by mohla byť využitá na preškolenie zamestnancov MÚ. 

Poslanec Bekiaris skonštatoval, že všeobecne má k vyplateniu mimoriadnych odmien poslancom 
negatívne stanovisko. Predložený materiál a návrh podporí iba z dôvodu, že vyplatenú odmenu bude 

môcť venovať späť MČ Košice – Sever na prospešnú aktivitu.  
 

Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 
Poslanec Filipko prečítal tento návrh.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi 

 

a) schvaľuje  

    

  vyplatenie  mimoriadnych odmien pre poslancov miestneho zastupiteľstva v celkovej sume 

 2 000 €. V závislosti od účasti na rokovaniach miestneho zastupiteľstva bude výška       

odmeny jednotlivých poslancov alikvótne krátená 

 

b) žiada mimoriadne odmeny poslancov vyplatiť do 31.12.2017.    
 

Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 
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Hlasovanie č. 19:  za – 5,  proti – 1,  zdržal sa – 1,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

4.5.   Úprava podmienok (zvýšenie horných hraníc dôchodku) pre účely priznania  
         príspevkov na stravovanie dôchodcov 

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 

Poslankyňa Kažimírová uviedla, že úpravu podmienok pre účely priznania príspevkov na stravovanie 
dôchodcov navrhla zaradiť do programu rokovania na základe uznesenia Komisie sociálnej MZ. 

Komisia sociálna odporučila MZ schváliť predloženú úpravu, v ktorej ide o zvýšenie horných hraníc 
dôchodku pre poskytnutie finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov. Prečítala návrh 

uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
     Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

  
      schvaľuje  
 
      s účinnosťou od 01. januára 2018 zvýšenie horných hraníc dôchodku pre  
                 poskytnutie finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov takto: 
 

    Výška dôchodku: 
 

    do 300,00 €    príspevok MČ   0,17 €   
 

   od 300,01 € do 400,00 €  príspevok MČ   0,14 €   
 

   viac ako 400,01 €   príspevok MČ   0,00 €.   
 
 

 
Poslanec Bekiaris skonštatoval, že hranice dôchodkov pre poskytnutie finančných príspevkov na 

stravovanie dôchodkov sú už upravené Uznesením MZ č. 229/2017 a preto navrhuje doplniť 

poslankyňou predložené uznesenie o bod a), ktorým sa zruší k 31.12.2017 Uznesenie č. 229/2017. 
 

Poslankyňa Kažimírová sa vyjadrila, že si osvojuje návrh poslanca Bekiarisa a svoj návrh uznesenia 
doplňuje o bod a) a jej pôvodný návrh bude uvedený v bode b). 

 
Ďalšie návrhy v diskusii podané neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 

Poslanec Filipko prečítal tento návrh.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

  

 a)   ruší k 31.12.2017 Uznesenie č. 229/2017 

 

 b)   schvaľuje  

 

      s účinnosťou od 01. januára 2018 zvýšenie horných hraníc dôchodku pre  

                 poskytnutie finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov takto: 
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    Výška dôchodku: 

 

    do 300,00 €    príspevok MČ   0,17 €   

 

   od 300,01 € do 400,00 €  príspevok MČ   0,14 €   

 

   viac ako 400,01 €   príspevok MČ   0,00 €.   

 
 

Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 20:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 
5.   Správa o plnení uznesení MZ 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Poslanec Gibóda uviedol, že k predloženej správe má jeden doplňujúci a jeden pozmeňujúci návrh. 

Najprv prečítal doplňujúci návrh. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s Uznesením č. 277/2014 

 

žiada starostu,  
 

aby opätovne vyzval ministra hospodárstva SR na odstúpenie od predmetného Memoranda a 
vyžadoval odpoveď ministra na túto opätovnú žiadosť a o stave jej vybavenia pravidelne informoval 

miestne zastupiteľstvo na jeho zasadnutiach. 

Termín: 31.12.2017       Zodpovedný: v texte 
 

Poslanec Gibóda k uvedenému poznamenal, že Uznesením č. 277/2014 MZ vyzvalo ministra 
hospodárstva SR, aby odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore 

medzi MH SR a European Uranium Resources“. Svojim návrhom žiada, aby minister hospodárstva SR 
bol v tejto veci opätovne vyzvaný starostom MČ.  

 

Ďalej predkladá pozmeňujúci návrh, aby Uznesenia č. 199/2016, 245/2017, 250/2017 týkajúce sa 
externého defibrilátora, č. 198/2016, 215/2017, 229/2017 týkajúce sa stravovania seniorov a č. 

246/2017 týkajúce sa harmonogramu plánovaných zasadnutí MR a MZ MČ Košice – Sever na 2. polrok 
2017 boli v pôvodnom návrhu zaradené pod písm. c) z dôvodu, že sú splnené a môžu sa vypustiť zo 

sledovania. Ďalej predpokladá, že na základe kontrolného opatrenia kontrolóra MČ dôjde k zlepšeniu 

systému sledovania a informovanosti poslancov ohľadom plnenia uznesení MZ. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 
 

Poslanec Gibóda prečítal doplňujúci návrh. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s Uznesením č. 277/2014 

 

žiada starostu,  
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aby opätovne vyzval ministra hospodárstva SR na odstúpenie od predmetného Memoranda 

a vyžadoval odpoveď ministra na túto opätovnú žiadosť a o stave jej vybavenia pravidelne 

informoval miestne zastupiteľstvo na jeho zasadnutiach. 

 

Termín: 31.12.2017       Zodpovedný: v texte  
 

Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 21:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
             uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Gibóda ďalej prečítal pozmeňujúci návrh. 

 
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, 60, 98 bod 1, 114 písm. b) z roku  2015, 

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

     219, 220, 234, 237, 239 / 2017 

 

c)   konštatuje, že uznesenia č. 71 / 2015, 194, 198 / 2016, 250 / 2017 a  

199 / 2016, 245 / 2017, 215 / 2017, 229 / 2017 a 246 / 2017sú splnené a  

vypúšťajú sa zo sledovania 

 

d)  konštatuje, že uznesenia č. 29 písm. a), b), d) a  83 / 2015,  

    154 písm. b) / 2016  sú nesplnené. 

 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 22:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 
6.   Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie  

      mesiacov september až december 2017 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Poslanec Gibóda sa informoval ohľadom vytýkaných nedostatkov pri finančnej kontrole. 

 
Prednosta MÚ odpovedal, že vytýkané nedostatky boli väčšinou technického charakteru. MÚ všetky 

opatrenia analyzoval, zvolal školenie na ktorom boli zamestnanci poučení o dôslednom dodržiavaní 
nového zákona o finančnej kontrole a navrhnutých postupov pri finančnej kontrole. 

 

Kontrolór MČ uviedol, že kontrola bola urobená na začiatku platnosti nového zákona o finančnej 
kontrole. Poznamenal, že zamestnanci MÚ si ešte neosvojili všetky pre nich vyplývajúce postupy  

z predmetného zákona. 
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Poslanec Gibóda sa opýtal, že prečo sa neplnili, resp. prečo sa plnili iba čiastočne opatrenia č. 3 a č. 4 

a to konkrétne, že správa o realizácii akcie vrátane finančného hodnotenia bola spracovaná, no nebola 

prerokovaná vo vecne príslušnej komisií a nebola predložená na schválenie MZ.   
 

Kontrolór Hanušin uviedol, že MÚ k navrhovaným pripomienkam predložil svoje pripomienky, ktoré sú 
súčasťou správy. Aj z uvedených dôvodov navrhuje schváliť zmenu textovej časti opatrenia č. 3 a č. 4. 

 

Poslanec Gibóda predkladá pozmeňujúci návrh s tým, že v navrhovanom uznesení sa vypúšťa text pod 
číslom 2) a MZ iba zoberie na vedomie správu o kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever za 

mesiac september až december 2017. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 
 

Poslanec Gibóda prečítal pozmeňujúci návrh. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie  

 

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra  Mestskej časti Košice – Sever za mesiac  

september až december 2017.  

 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 23:  za – 5,  proti – 0,  zdržal sa – 2,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 
 7.   Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2017 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Poslanec Filipko predložil doplňujúci návrh, v ktorom kontrolórovi MČ navrhol schváliť odmenu za 
výborný výkon, za aktívny prístup k riešeniu problémov MČ vo výške 15 % z mesačného platu 

stanoveného podľa osobitných predpisov za rok 2017. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 
Poslanec Filipko najprv prečítal doplňujúci návrh. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákonov a predpisov 

 

a) schvaľuje 

    odmenu  kontrolórovi mestskej časti Ing. Pavlovi Hanušinovi za výborný výkon 

    práce kontrolóra a aktívny prístup k riešeniu problémov mestskej časti vo výške  

   15  %  z mesačného  platu  stanoveného podľa osobitných predpisov za rok 2017  

    

b) žiada  

   odmenu kontrolóra vyplatiť do 31.12.2017.  
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Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 24:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko ďalej prečítal pôvodný návrh. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

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

Ročnú správu o činnosti  kontrolóra  Mestskej časti Košice – Sever za rok 2017. 

 

Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 25:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8.   Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2018 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

Poslanec Bekiaris pripomenul, že v návrhu uvedené Denné centrum sa od 1.1.2018 premenuje na 

Kultúrno-spoločenské centrum. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 
 

Poslanec Filipko ďalej prečítal návrh. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

a) s c h v a ľ u j e 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie  1. 

polroka 2018 

 

b) p o v e r u j e 

  

kontrolóra  Mestskej  časti  Košice – Sever  vykonávaním  kontrolnej  činnosti  podľa  

schváleného Plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2018.  

 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 26:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 
9.  Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu  

     MČ Košice – Sever  
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Starosta otvoril diskusiu. 

 

Poslanec Gibóda vyjadril ľútosť nad tým, že starosta nenavýšil položky na projekty, ktoré sa mohli 
riešiť v tomto, ale aj v budúcom roku.    

 
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

Poslanec Gibóda ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie    

 

Informáciu o zmenách rozpočtu – 6. rozpočtové  opatrenie  starostu MČ Košice – Sever. 
 

Hlasovanie č. 27:  za – 6,  proti – 0,  zdržal sa – 1,  
             uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Poslanec Gibóda sa vyjadril, že informácie o navrhnutých kandidátoch sú stručné. Opýtal sa, akým 
spôsobom MÚ preveruje ich spôsobilosti a schopnosti na vykonávanie funkcie a navrhol, aby 

v budúcnosti boli informácie o kandidátoch obšírnejšie napr. informácia o výpise z registra trestov.  
P. Pankovičová, referentka oddelenia právneho a organizačných činností informovala, že na XX. 

zasadnutí MZ konanom dňa 20.9.2017 bolo zvolených za prísediacich už 12 navrhovaných kandidátov. 
Títo 12 kandidáti už funkciu prísediacich vykonávali, s ich prácou bol OS KE I spokojný a preto ich 

predseda OS odporučil zvoliť aj na ďalšie obdobie. Pre MČ Košice – Sever je určených 28 prísediacich. 

Po XX. zasadnutí MZ prejavili záujem vykonávať funkciu prísediacich ďalší dvaja obyvatelia MČ, a to 
jeden listom a druhý osobne. Všetci kandidáti musia predložiť na MÚ výpis z registra trestov, doklad 

o trvalom bydlisku v MČ, potvrdenie od lekára a ďalšie potrebné náležitosti. Ku všetkým kandidátom je 
potrebné vyžiadať vyjadrenie predsedu OS KE I. 

Poslanec Filipko uviedol, že formu výberu prísediacich určuje MZ a napr. na MČ Košice – Západ svoju 

kandidatúru obhajujú na zasadnutí MZ. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii.   
 

Poslanec Gibóda 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. JUDr. Tomáša Kaifera, nar. 24.4.1951, bytom Tomášikova č. 23, Košice 

2. p. Melániu Mastschuchovú, nar. 24.8.1942, bytom Ďumbierska č. 9, Košice  

 

za prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2018 – 2021. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 28:  za - 6,  proti – 0,  zdržal sa – 1,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 

14.   Návrh Štatútu Kultúrno-spoločenského centra a návrh Štatútu Senior klubu Severan,  
        so sídlom Obrancov mieru 2, 040 01 Košice  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Prednosta Háber uviedol, že na základe Uznesenia MZ č. 237/2017, ktorým sa schválila transformácia 

Denného centra pre seniorov na Kultúrno – spoločenské centrum, boli pripravené dva návrhy štatútov 

a to návrh Štatútu Kultúrno – spoločenského centra a návrh Štatútu Senior klubu Severan. Všetky 
doterajšie aktivity seniorov budú zachované v štandardnom režime ako za prevádzky Denného centra. 

Na základe konzultácií s kontrolórom MČ je predložené MZ nové znenie návrhu uznesenia. 
 

Kontrolór Hanušin informoval, že z dôvodu právnej čistoty je predložené nové znenie návrhu 

uznesenia.  
 

Poslanec Gibóda predniesol pozmeňujúci návrh, aby sa v návrhu Štatútu Senior klubu v Článku 6 ods. 
4 v poslednej vete nahradilo slovo „starostu“ slovami „Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever“. 

Svoj návrh odôvodnil tým, že keď MZ raz schváli štatút a výšku členských príspevkov, tak zmenu by 
mal tiež schváliť MZ. 

 

Poslanec Bekiaris vyjadril súhlas s návrhom poslanca Gibódu. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii.   
 

Poslanec Gibóda prečítal pozmeňujúci návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia:   

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje  

 

zmenu v návrhu Štatútu Senior klubu Severan tak, že v Článku 6 ods. 4 v poslednej vete  

nahrádza slovo „starostu“ slovami „Miestneho zastupiteľstva MČ  Košice – Sever.“ 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 29:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Gibóda prečítal celý návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje  
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1. na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písmeno l/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení  neskorších predpisov zriadenie Kultúrno-spoločenského centra ako 

účelového zariadenie Mestskej časti Košice-Sever k 01.01.2018, na dobu neurčitú, 

bez právnej subjektivity, so sídlom na ul. Obrancov mieru 184/2, Košice a 

s predmetom činnosti: organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích 

a športových podujatí pre obyvateľov Mestskej časti Košice-Sever a organizovanie 

záujmovej a inej činnosti Senior klubu Severan. Zariadenie je organizačnou 

súčasťou Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever a financované z rozpočtu 

Mestskej časti Košice-Sever.  

2. na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písmeno l/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení  neskorších predpisov zriadenie záujmového zariadenia pre seniorov 

s názvom Senior klubu Severan ako účelového zariadenie Mestskej časti Košice-

Sever k 01.01.2018, na dobu neurčitú, bez právnej subjektivity, so sídlom na ul. 

Obrancov mieru 184/2, Košice a s predmetom činnosti: vytváranie podmienok na 

záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity 

občanov, ktorí sú poberateľmi invalidného alebo starobného dôchodku. Zariadenie 

je organizačnou súčasťou Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever 

a financované z rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever a z členských príspevkov 

členov klubu.  

3. návrh Štatútu Kultúrno - spoločenského centra, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice 

4. návrh Štatútu Senior klubu Severan, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice    

s pozmeňujúcim návrhom v Článku 6. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 7 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 30:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
  
15.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Poslanec Filipko informoval, že predložený materiál bol prerokovaný v Komisii rozvoja MZ. Komisia na 

svojom zasadnutí navrhla, aby MZ informáciu o stavebných aktivitách zobralo na vedomie. 

 
Poslanec Gibóda si žiadal informáciu ohľadom „Revitalizácie Mlynského náhonu“ a na tam uvedenú 

stavbu a komunikáciu, v časti „DDS rekonštrukcia a dostavba“ na objekt opatrovateľskej služby 
a chcel vysvetlenie, prečo boli stavebné práce na chodníku medzi ulicami Terchovská a Na Kalvárii 

uskutočnené až v decembri tohto roku. 

 
Pán Hučko reagoval a informoval, že v zelenej časti lokality Mlynského náhonu je navrhnuté 

prepojenie, a to komunikáciou pre peších, objekt opatrovateľskej služby by sa mal nachádzať 
v bývalej administratívnej budove na konci ulice Stará spišská cesta. K stavebným prácam a osadeniu 

zábradlia na chodníku medzi ulicami Terchovská a Na Kalvárii uviedol, že pri týchto prácach došlo 
k časovému posunu, ale dodávateľ garantoval záruku na vykonané práce.  

 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii.   
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia:  
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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 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 31:  za - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

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

       poslaneckých dní do poslaneckej knihy 
 

Starosta otvoril diskusiu a požiadal o úvodné slovo k tomuto bodu prednostu MÚ.  

 
Prednosta Háber informoval, že od 18.9.2017 do 4.12.2017 sa uskutočnilo 9 poslaneckých dní a bolo 

zaznamenaných 8 podnetov a dopytov od občanov. MÚ na všetky podnety a dopyty od občanov zaslal 
odpovede, príp. navrhol riešenia a zároveň o tom informoval príslušného poslanca MZ. 

 

Poslanec Gibóda sa opýtal, či podnet ohľadom neosvetleného Mlynského náhonu súvisí s vyššie 
spomínanou „Revitalizáciou Mlynského náhonu“ a tiež žiadal informáciu o termíne osvetlenia pred 

budovou Denného centra. 
 

Pán Hučko reagoval, že problém osvetlenia lokality Mlynského náhonu nesúvisí s vyššie uvedenou 
komunikáciou a stavbou v tejto lokalite, ale MÚ sa opätovne obráti so žiadosťou o riešenie na mesto 

Košice. K problematike osvetlenia pred budovou Denného centra uviedol, že MÚ hľadá riešenie, ktoré 

by bolo najvhodnejšie.   
 

Poslankyňa Kažimírová informovala o chýbajúcich nádobách na psie exkrementy v lokalite Mlynského 
náhonu a o pokazenom osvetlení v oboch parkoch na ulici Komenského. K uvedenej problematike 

prijala e-maily od občanov, ktoré postúpi na MÚ. 

 
Poslanec Bekiaris reagoval, že problém s osvetlením v parkoch na ul. Komenského a aj v lokalite ulíc 

Čárskeho bol už prerokovaný aj na zasadnutí Komisie rozvoja MZ.  
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko 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 7 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 32: za – 6,  proti – 0,  zdržal sa – 1,  
    uznesenie bolo prijaté. 
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16.1.   Zmeny v Komisii rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

   
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Poslanec Filipko informoval, že Ing. Jarmila Repovská členka Komisie rozvoja MZ z radov neposlancov 

sa písomne vzdala svojej funkcie člena od 1. januára 2018. 

 
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii.   

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

vzdanie  sa  funkcie člena Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice –  

Sever  z  radov neposlancov  Ing. Jarmily Repovskej  od 1. januára 2018. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 7 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 33: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
17.   Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ 

        Košice – Sever na 1. polrok 2018 
 

Starosta oznámil, že oproti predloženému harmonogramu sú dve zmeny, a to zasadnutie MR pôvodne 

navrhnuté na 14.3.2018 sa prekladá na 28.2.2018 a zasadnutie MR pôvodne navrhnuté na 13.6.2018 
sa prekladá na 30.5.2018. Je to z toho dôvodu, aby sa zasadnutie miestnej rady konalo týždeň pred 

zasadnutím miestneho zastupiteľstva. 
 

Otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Návrhy do diskusie neboli. Starosta ukončil diskusiu a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 
Poslanec Gibóda prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

  

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever na 1. polrok 2018.                       

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 7 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 34: za – 6,  proti – 0,  zdržal sa – 1,  
    uznesenie bolo prijaté. 
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18.   Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Poslanec Filipko poukázal na havarijný stav odvodov dažďovej vody na ul. Havlíčkova, Malinová. Pani 

Jochmanová, obyvateľka MČ mu prisľúbila zaslať dokumentáciu, ktorú prepošle na MÚ. Žiadal od MÚ 

preveriť situáciu. 
 

Poslanec Gibóda informoval, že podá 5 písomných interpelácií starostovi MČ a žiada odpoveď. Zároveň 
oznámil, čoho sa budú týkať: 1) vysporiadanie súdneho sporu Rendek c/a MČ, 2) Memorandum 

ohľadom Aničky, 3) nadstavba obytného domu Mier, 4) kruhový objazd pri Crow aréne a 5) chodník 
na Kostolianskej ceste.     

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril tento bod rokovania. 
 

 
19.   Rôzne 

 

Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

Poslanec Filipko informoval o zasadnutí Komisie rozvoja MZ zo dňa 29.11.2017, na ktorom sa 
odporučilo, aby MZ na svojom zasadnutí potvrdilo negatívne stanovisko k poslednej verzii projektovej 

dokumentácie „Nadstavba bytov OC Mier“, zároveň o tom predložil návrh uznesenia. 
 

Prednosta Háber informoval o petícii občanov za zmenu podmienok parkovania na ulici Němcovej 

v Košiciach. Problémom je parkovanie študentov a návštevníkov TUKE na verejných parkoviskách pri 
ulici Němcová. Mesto Košice nesúhlasí s osadením dopravného značenie, ktoré by umožňovalo 

parkovať na parkoviskách ul. Němcovej len vozidlám obyvateľov ulice a odporučilo, aby sa občania 
obrátili na MČ Košice – Sever. 

 

Poslanec Filipko v tejto súvislosti informoval o skoršej požiadavke zo zasadnutia Komisie rozvoja MZ 
o možnosti parkovania pre obyvateľov ulice Němcovej v areáli TUKE.  Ďalej navrhol schváliť uznesenia 

o podpore petície a podania žiadosti na TUKE o sprístupnení parkovísk v areáli TUKE. 
 

Poslanec Gibóda prečítal prvý návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

 a)   vyjadruje podporu Petícii za zmenu podmienok parkovania na ulici Němcovej 

                  zo dňa 21.11.2017 

 

 b)   žiada starostu,  

       aby požiadal mesto Košice o prehodnotenie stanoviska k uvedenej požiadavke. 

 

      Termín:  31.12.2017     Zodpovedný:  v texte  

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 7 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 35: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Filipko prečítal druhý návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

žiada starostu mestskej časti 

 

rokovať s Technickou univerzitou Košice o možnostiach parkovania – sprístupnenia 

parkovísk vo svojom  areáli vo  večerných hodinách, počas víkendov pre tam žijúcich 

obyvateľov. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 7 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 36: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Filipko prečítal tretí návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

potvrdzuje za  Mestskú časť Košice - Sever 

 

negatívne stanovisko k poslednej verzii projektovej  dokumentácie „Nadstavba bytov OC 

Mier“  v zmysle  uznesenia  Komisie  rozvoja  Miestneho  zastupiteľstva   Mestskej  časti  

Košice – Sever  č. 63/2017, bod 3 zo dňa 29.11.2017. 

 
Starosta dal hlasovať, kvórum 7 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 37: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Gibóda požiadal o zaslanie predmetného stanoviska mestu Košice. 
 
Starosta informoval o požiadavke mesta Košice predložiť návrhy MČ Košice – Sever na Cenu mesta 

Košice v termíne do 15.1.2018 a na Cenu primátora mesta Košice v termíne do 16.3.2018. 
 

Poslanec Gibóda poukázal na chyby v občasníku Kuriér zo Severu. Ďalej sa informoval, akým 
spôsobom vyberá MČ firmy na dodanie kultúrneho programu, napr. na akciu „Adventné trhy na 

Severe“, prečo sú staršie výzvy na výberové konanie odstránené z webovej stránky, napr. prenájom 

priestorov v Senior dome a žiada informáciu o elektroinštalačných prácach na akcii Adventné trhy 
v sume 300,- € a popritom zaznamenal aj sťažnosti občanov na nedostatočné osvetlenie na Mieri. 

 
Starosta informoval, že osvetlenie na trhovisku slúži predovšetkým pre trhovníkov. Nebolo to 

plánované ako verejné osvetlenie a je to aj časovačom obmedzené. Zároveň ale k tomu dodal, že je 
možné nastaviť časovač do 22.00 hod., aby to mohlo slúžiť aj verejnosti. Zo sumy vo výške 300,- € 

boli uhradené revízne správy, zapojenie a odpojenie rozvádzača a pod. na akciu „Adventné trhy“ . 

Kultúrny program na Adventných trhoch zabezpečuje firma, ktorá odporučí program a je schopná to 
zabezpečiť za najnižšiu cenu. Ohľadom prenájmu priestorov uviedol, že nejde o výberové konanie, ale 

o zverejnenie zámeru, ktoré je zverejnené  počas aktuálnosti zámeru. 
 

Poslanec Filipko informoval o zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. Uviedol, že z troch vyzvaných verejných funkcionárov dvaja doplnili svoje 
podania a jeden to neurobil, ale u toho verejného funkcionára ide iba o formálny nedostatok, preto 

nebude voči nemu navrhovať správne konanie. 
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Starosta poprial všetkým pokojné adventné obdobie, pozval prítomných na podávanie primátorského 

punču a na kultúrnu akciu, ktorá sa uskutoční dňa 21.12.2017 na Hlavnej ulici pred Immaculatou, 
zároveň poďakoval všetkým, ktorý pomáhali na akcii „Adventné trhy Košice – Sever 2017“. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k poslednému bodu rokovania. 

 

 
20.  Záver 

 
Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XXI. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva, všetkým prítomným poďakoval za účasť a zaželal pekný večer. 
 

 

Košice, 13.12.2017 
 

 
Zapísala:  

 

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 
zapisovateľka              ................................................... 

 
Zápisnicu overili: 

               
Kosmas Bekiaris 

poslanec                     „podpísané“ 

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

 
 

 

Jozef Filipko 
poslanec       „podpísané“ 

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

 

 
Matúš Háber 

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

 
 

 

Marián Gaj  
starosta        „podpísané“ 

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


