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

  Listina prítomných z 24.06.2022 
  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

  Správa kontrolórky MČ o kontrolnej činnosti od 01.04.2022 
  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever na 2. polrok 2022 

  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2021 
  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 

  (2. rozpočtové opatrenie) 

  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 01.04.2022 do 31.05.2022 
 Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné 

obdobie 2022 - 2026  
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: piatok, 24.06.2022, od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Ospravedlnený:   1 – poslanec Viliam Beňo    

 
Ďalší prítomní: František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

 Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

    Ľubomíra Borošová – kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever 
 

 
Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Ing. František Ténai, MBA o 15.00 hod. otvoril XXI. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva a privítal poslancov aj ostatných prítomných. Konštatoval, že v čase 

otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 10 poslancov MZ MČ Košice – Sever, čo je 
nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

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

 
Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Milana Baraníka a Andreju Takáčovú. 

 

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

Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Moniku Kokoškovú a Martina 
   Rogovského. 

                                          

Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Pavla Holečka a Vladimíra Puškára. 
 

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

 
Hlasovanie č. 1:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Monika Kokošková a  
Martin Rogovský. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 10 

poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci Viliam Beňo, Lukáš Novák a Bartolomej Szabó.  
 

Hlasovanie č. 2:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
mandátovú komisiu v zložení: Pavol Holečko a Vladimír Puškár. 

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

Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania XXI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú vypustiť alebo 

presunúť nejaký bod.  

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

  
Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý poslanci obdržali a ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 10 poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní 
poslanci Viliam Beňo, Lukáš Novák a Bartolomej Szabó. 

 

Hlasovanie č. 3:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 
 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XXI. 

zasadnutia MZ MČ Košice – Sever v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

3. Schválenie programu rokovania 

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

5. Správa kontrolóra MČ o kontrolnej činnosti  od 01.04.2022 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2. polrok 2022 

7. Informácia zo zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

8. Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2021 

9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 

(2. rozpočtové opatrenie) 

10. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

11. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku 

na stravovanie dôchodcov 

12. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na ďalšie obdobie 

13. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 

14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné 

obdobie 2022 - 2026  

15. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

16. Interpelácie a dopyty poslancov 

17. Rôzne 

18. Záver                                                                                                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                                                      
4.   Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice - Sever  

  

Starosta konštatoval, že materiál k tomuto bodu bol zverejnený, poslanci ho obdržali aj mailom, je v 
ňom informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 

29.04.2022.   
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
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Poslanec Rogovský prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie 

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

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

                 uznesenie bolo prijaté. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Lukáš Novák, kvórum sa zvýšilo na 11. 

 
 

5.   Správa kontrolórky MČ o kontrolnej činnosti od 01.04.2022 
 

Starosta konštatoval, že poslanci materiál obdržali a odovzdal slovo kontrolórke MČ Ing. Borošovej. 
Kontrolórka MČ povedala, že postupne sa oboznamuje s vnútornými smernicami mestskej časti 

a potom prejde na tematické kontroly. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslanec Rogovský prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

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

Správu kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti od 

01.04.2022 do 15.06.2022.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

                 uznesenie bolo prijaté. 
 

 
6.   Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever na 2. polrok 2022 

 

Starosta opäť odovzdal slovo kontrolórke MČ. 
Kontrolórka MČ informovala, že sa pokúšala zistiť, v akom stave sú kontroly, ktoré boli schválené na 

1. polrok 2022, za tým účelom si vyžiadala podklady z kontrolnej činnosti predchádzajúceho 
kontrolóra. Bol jej doručený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022, bez ďalších podkladov, 

rozpracovaných správ, alebo návrhov správ z kontrolnej činnosti. Miestny úrad nedisponuje žiadnymi 
oznámeniami o vykonaní kontrol, ktoré boli schválené v pláne. Z tohto dôvodu sa rozhodla požiadať 

MZ MČ Košice - Sever o úpravu návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. Kontrolu 

nakladania s majetkom by zúžila na určitú časť majetku a niektoré vybrané veci, ktoré sa často 
opakujú ako chyby a pozrie sa nato, či sa vyskytujú. So zmenou zákona o účtovníctve v súvislosti 

s digitalizáciou účtovníctva je potrebné doplniť 2 smernice, musí sa spolu s ekonomickým oddelením 
pozrieť, či sú aktuálne. Je to dlhodobý proces, lebo treba nastaviť obeh účtovných dokladov v rámci 

elektronizácie od 01.01.2023.  
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Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 
Poslanec Kuczik sa spýtal, ak typ kontroly bude zameraný na určitý typ majetku, kto určí akého 

majetku alebo typu majetku sa to bude týkať. 
Odpovedala kontrolórka – pôjde o majetok zverený do správy mestskej časti. 

Starosta zhrnul, že do správy mestskej časti je zverená budova Amfiteátra - nadzemná časť budovy 

Ekran, budova na Obrancov mieru – Potraviny Agromilk, minigolf na Bankove, Kultúrno-spoločenské 
centrum na Obrancov mieru, pozemky pod niekoľkými garážami a Zariadenie opatrovateľskej služby 

na Ťahanovských riadkoch, ktoré je tiež majetkom mesta. 
Kontrolórka MČ upresnila, že urobí prehľad, evidenciu, vzorovú kontrolu a taký istý typ kontroly sa dá 

urobiť pri inom majetku, uvidí koľko stihne. 
 

Starosta zareagoval, že zmluvy o zverení majetku do správy sú veľmi staré a neaktuálne, mnohé 

z nich už aktualizovali, je pritom potrebná súčinnosť mestskej časti s mestom. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslanec Rogovský prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 

písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever na 2. polrok 2022 

 

II. poveruje 

kontrolórku výkonom kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

                 uznesenie bolo prijaté. 
 

 
7.   Informácia zo zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

      verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta odovzdal slovo poslankyni Takáčovej, predsedníčke komisie, ktorá informovala, že Komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever zasadala v 
dňoch 18.05.2022 a 13.06.2022. 

  
Komisia na zasadnutí dňa 18.05.2022 skonštatovala, že v termíne do 30. apríla 2022 všetci verejní 

funkcionári MČ Košice - Sever doručili na Miestny úrad MČ Košice – Sever „Oznámenie verejných 

funkcionárov“, adresované Komisii. Komisia po otvorení obálok zistila, že 11 Oznámení bolo v súlade 
s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov. Komisia zároveň požiadala troch verejných funkcionárov 
MZ MČ Košice - Sever o vysvetlenie k podaným Oznámeniam.   

 

Komisia na zasadnutí dňa 13.06.2022 skonštatovala, že 3 poslanci MZ MČ Košice – Sever, ktorí mali 
podať vysvetlenia k svojim oznámeniam, podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., vysvetlenia podali 

a tým Komisia považuje všetky Oznámenia verejných funkcionárov MČ Košice – Sever za rok 2021 za 
platné a za vybavené. 
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Komisia v zmysle článku 7. bod (8) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov po spracovaní zverejní výpisy z oznámení verejných 
funkcionárov MČ Košice – Sever za rok 2021 na webovom sídle MČ Košice – Sever. 
 

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

 
Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

informáciu zo zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever.   
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

                 uznesenie bolo prijaté. 
 

 

8.   Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sever za rok 2021 
 

Tento bod uviedol starosta, ktorý povedal, že návrh Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sever 
za rok 2021 je vypracovaný v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko 

podľa § 16 ods. 12 cit. zákona sa musí návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich 
mesiacov po uplynutí príslušného rozpočtového roka, je tento bod zaradený do programu XXI. 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever. 
 

Návrh záverečného účtu bol v zmysle príslušnej legislatívy zverejnený na verejnú diskusiu. Ku dňu 
17.06.2022 nebola k nemu od verejnosti (fyzických osôb a právnických osôb) uplatnená žiadna 

pripomienka. 

 
Starosta oboznámil so stanoviskom kontrolórky MČ, ktorá odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Košice - Sever uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2021 výrokom:  
celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad. 

 

K materiálu je pripojená aj Správa nezávislého audítora, kde sa v závere konštatuje, že Mestská časť 
Košice – Sever konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

Poslanec Kuczik a predseda komisie finančnej sa vyjadril, že komisia finančná prerokovala predložené 
materiály a odporúča zobrať na vedomie Stanovisko kontrolórky MČ k Záverečnému účtu MČ Košice – 

Sever za rok 2021 a Správu nezávislého audítora a schváliť záverečný účet za rok 2021, pričom   

celoročné hospodárenie je odporúčané schváliť bez výhrad a celkový prebytok vo výške 84 255,64 € 

previesť do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Kontrolórka MČ uviedla, že jej úlohou je pozrieť sa na záverečný účet z určitých aspektov, slúžia jej 

nato podklady, ktoré vypracúva ekonomické oddelenie, ocenila, že je to veľmi dobre spracované – 

jednoduché, prehľadné, ale veľmi detailne rozobraté niektoré veci, ktoré sa týkajú 5 rozpočtových 
zmien súvisiacich s pandémiou. Poďakovala za tie podklady, veľmi dobre sa s nimi pracovalo. 
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Poslanec Kuczik sa pripojil a poďakoval tajomníčke komisie finančnej a pánovi prednostovi, lebo to je 

ich vizitka.  
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. Konštatoval, že budú prijímať 2 uznesenia. 

 

Poslankyňa Kokošková prečítala návrh 1. uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever k Záverečnému účtu 

Mestskej časti Košice – Sever za rok 2021. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

 
Poslanec Rogovský prečítal návrh 2. uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

1. berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2021 

 

2. schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sever za rok 2021, pričom: 

 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

 

b) celkový prebytok (upravený výsledok rozpočtového hospodárenia) vo výške                     

84 255,64 € sa usporiada prevodom do rezervného fondu Mestskej časti                     

Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

 
 
9.   Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 

       (2. rozpočtové opatrenie) 
 

Starosta uviedol materiál s konštatovaním, že situácia sa každý rok mení a mení sa aj v priebehu roka, 

našťastie rozpočet prijali už v decembri, preto mohli urobiť niektoré práce a činnosti, niektoré už aj 
ukončili. Prichádza rok so zmenami, v rámci týchto zmien je pripravený návrh 2. rozpočtového 

opatrenia, ktorý poslanci obdržali, ale súčasne ešte majú pripravený aj 1 doplňujúci návrh.  
Požiadal prednostu MÚ, aby informoval o doplňujúcom návrhu.   
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Prednosta MÚ – venovali sa tomu už na komisii finančnej, kde informoval o doplnení zmeny 

Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 (2. rozpočtové opatrenie). 
V budove Ekran je havarijný stav, potrebujú vymeniť stúpačky na jednej strane, ktoré sú uzavreté, 

lebo sa nedajú používať a peniaze v bežných výdavkoch v Programe 7: Podporná činnosť by presunuli 
z položky: Kancelária prvého kontaktu – zníženie rozpočtu o 27 000 € na položku: Oprava v budove 

MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 27 000 €. 

                                                                                  
Doplnil ho starosta – pred viac ako 2 rokmi si odsúhlasili, že budú robiť Kanceláriu prvého kontaktu, 

nestihli to aj vzhľadom na pandémiu. Snažili sa mať úrad maximálne otvorený, vybavovať klientov, 
aby mali dostupné služby. Požiadal poslancov, aby brali ohľad na skutočnosť, že potrebujú mať úrad 

vo funkčnom stave. Je potrebné riešiť havarijný stav budovy, ktorá bola postavená v r. 1970-1971, 
dobieha ich zanedbaná bežná údržba budovy. Na druhej strane, keď v decembri 2021 vymenili okná 

na budove, už majú prvé čísla za dodávky tepla za marec, apríl a máj tohto roka v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi a vidno rozdiel. Rozdiel je nielen v spotrebe, ale je pozitívny finančný dopad, 
aj pri náraste cien platia za teplo menej ako pred rokom. 

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 12. 

 

Poslanec Kuczik – komisia finančná prerokovala predložené zmeny rozpočtu na rok 2022 a zároveň 
doplnenie zmeny, osvojili si doplňujúci návrh a komisia odporúča, aby 2. rozpočtové opatrenie bolo 

prijaté v predloženom znení vrátane doplnenia zmeny, ktorá hovorí o presune peňazí v rámci 
Programu 7: na tú sanáciu z dôvodu havarijného stavu. 

 
P. Tomášová sa spýtala, ako bude mestská časť zvýhodnená z dôvodu, že investuje do cudzej budovy 

a udržuje ju pri živote, či je niekde zadefinované o koľko viac dostane z rozpočtu mesta, či je nejaký 

efekt z peňazí, ktoré patria občanom a sú určené na rozvoj mestskej časti. 
Reagoval starosta – budova Amfiteátra a celý priestor Amfiteátra je majetkom mesta Košice, sú 2 

správcovia – K 13, ktorá spravuje areál Amfiteátra, vonkajší priestor Amfiteátra a pivničné priestory 
budovy Ekran a MČ Košice – Sever, ktorá spravuje časť parkoviska pred vstupom a nadzemné 

podlažia budovy Ekran. Mestské časti v rámci rozpočtu mesta Košice dostávajú účelovú dotáciu, 

účelová dotácia pre MČ Košice – Sever ako pre jednu z veľkých mestských častí bola odsúhlasená vo 
výške 90 000,- EUR a má byť použitá aj na správu objektov a bežné výdavky súvisiace s budovami 

a komunikáciami, čo má slúžiť pre obyvateľov. Sú povinní starať sa o mestské objekty, ktoré majú 
v správe. Náklady súvisiace minulý rok s výmenou okien a tento rok s opravou balkóna už vyúčtovali 

mestu, aby nezaťažovali rozpočet mestskej časti týmito výdavkami. Tým, že tieto objekty spravujú 

a neplatia ani nájom, sú povinní ich udržiavať.  
Poslanec Kuczik vysvetlil, že komisia finančná riešila havarijný stav, prvým krokom je, aby sa 

zabezpečili peniaze, aby sa havarijný stav hladko a rýchlo odstránil. 
 

Poslanec Puškár položil otázku pani kontrolórke, aký má nato názor.  
Kontrolórka MČ – môže povedať len svoj názor, lebo nevidela zmluvu, preto chce urobiť kontrolu 

majetku zvereného do správy. Kontrolou by to chcela dať na papier, vidieť to v reáli, cez čísla a cez 

zmluvy. Je to na hrane, ale nie je to protizákonné. Keď je dobrý hospodár a dobre udržiava budovu, 
tak opravy sú nižšie ako nájom. Každá budova finančne funguje úplne inak, záleží, či je tam iný 

nájomca, či sa tam vykonáva verejnoprospešná činnosť. Havarijný stav sa musí riešiť, tam nie je načo 
čakať, lebo môžu vzniknúť ďalšie väčšie škody. 

Starosta doplnil, že v budove majú aj niekoľko nájomcov. Ak vyberajú nájom od nejakého nájomcu, 

ako správny hospodár by mali časť týchto peňazí investovať do toho majetku. 
 

Poslanec Puškár sa spýtal, či nie je možné v rozpočte plánovať finančné prostriedky na urgentnú 
údržbu budovy.  

Reagoval starosta, že havarijný stav sa neplánuje, ale v rozpočte majú položku Oprava v budove MÚ 
a okolia. Bol by najradšej, keby žiadna havária nebola ale, aby sa vykonávala plánovaná pravidelná 

údržba, tu práve tá pravidelná údržba v istom čase nebola vykonávaná.   

 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
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Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhov uznesenia. 
  

Poslanec Filipko zhrnul, že budú 2 hlasovania, návrhová komisia obdržala jeden doplňujúci návrh od 

poslanca Kuczika, ktorý si osvojil. Potom prečítal návrh 1. uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

doplnenie zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 (2. rozpočtové 

opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné výdavky 

 

Program 7: Podporná činnosť   

Kancelária prvého kontaktu -  zníženie rozpočtu o 27 000  € 

Oprava v budove MÚ a okolia - zvýšenie rozpočtu o  27 000 €. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

 

Hlasovanie č. 10: za – 10,  proti – 1 (p. Tomášová),  zdržal sa – 1 (p. Puškár),   
            uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh 2. uznesenia k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 v predloženom znení 

(2. rozpočtové opatrenie) so schválenou zmenou: 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                            + 157 885 €           

 

Bežné výdavky                                                                                                         + 153 700 € 

Program 1: Služby občanom                                                                                            + 500 € 

Program 2: Odpadové hospodárstvo                                                                            - 15 000 € 

Program 4: Kultúra a šport                                                                                            + 7 000 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                     + 5 250 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                       + 150 000 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                        + 5 950 € 
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Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové výdavky                                                                                                   + 82 000 € 

Program 2: Odpadové hospodárstvo                                                                            + 40 000 € 

Program 3: Komunikácie                                                                                             + 30 000 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                      + 12 000 € 

 

 

Finančné operácie 

 

Príjmy                                                                                                                         + 77 815 € 

Prevod z rezervného fondu                                                                                          + 77 815 € 

 

Súčasťou uznesenia sú tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever                         

na rok 2022 (2. rozpočtové opatrenie). 

 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

 

Hlasovanie č. 11: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Tomášová, p. Puškár),   
            uznesenie bolo prijaté. 

 

 
10.   Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 01.04.2022 do 31.05.2022 
poslanci obdržali, bola zverejnená spolu s ostatnými materiálmi aj na webovej stránke. Povedal, že 

okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval 
rôznym stretnutiam, stretnutia sú chronologicky rozpísané v správe. Okrem formálnych stretnutí 

absolvoval aj neformálne stretnutia s obyvateľmi mestskej časti, s primátorom mesta Košice 

p. Polačekom, s námestníkmi primátora, so zamestnancami Magistrátu mesta Košice a s riaditeľmi a 
vedúcimi zamestnancami podnikov mesta Košice. 

 
Spýtal sa poslancov, či majú nejaké otázky k správe o jeho činnosti a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 

Poslanec Rogovský prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie 

Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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11.   Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného 

        príspevku na stravovanie dôchodcov 
 

Tento bod uviedol starosta, ktorý povedal, že tento návrh na zvýšenie hranice dôchodku s účinnosťou 
od 01.07.2022 vychádza aj z návrhu, ktorý bol predložený na Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na 

XXX. zasadnutí so začiatkom dňa 16.06.2022 a s pokračovaním dňa 17.06.2022, kde rokovalo 

o zvýšení hornej hranice dôchodku pre účely priznania účelového finančného príspevku na stravovanie 
dôchodcov. Bol prerokovaný a odsúhlasený návrh, ktorým od 01.07.2022 dôjde k zvýšeniu hranice pre 

posudzovanie príspevku a zároveň k navýšeniu príspevku, a to tak, že s účinnosťou od 01.07.2022 
bude príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 EUR na jeden obed. Hranica dôchodku bola 

zvýšená zo 475,00 EUR na 500,- EUR, súčasne mesto zvýšilo výšku príspevku z 1,20 EUR na 2,00 
EUR. Mestská časť poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 0,20 EUR, navrhujú, aby 

táto výška príspevku ostala, ale aby súčasne kopírovali výšku a hranicu mesta, teda navýšili zo 475,00 

EUR na 500,00 EUR túto hranicu.  
 

Mestská časť Košice – Sever navrhuje zosúladiť výšku hranice dôchodku pre priznanie príspevku na 
stravovanie dôchodcom s hranicami schválenými Mestským zastupiteľstvom, a to s účinnosťou od 

01.07.2022 nasledovne: 
 

Výška priznaného 

dôchodku 

Výška príspevku Mesta 

Košice 

Výška príspevku MČ 

Košice - Sever 

do 500,00 EUR 2,00 EUR 0,20 EUR 

od 500,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

  

Do diskusie sa prihlásil poslanec Puškár a predseda komisie sociálnej, ktorý informoval, že tento návrh 
odporučili na komisii schváliť, ak to schváli mesto. Mestské zastupiteľstvo to schválilo, prečítal 

pripravený návrh uznesenia. 
 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) ruší Uznesenie č. 137 / 2020 zo dňa 14.12.2020 schválené na XII. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

b) schvaľuje s účinnosťou od  01.07.2022 príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 

0,20 € na jeden obed pre: 

- dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 

 500,00 EUR mesačne, 

- dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,00 EUR  

mesačne, 
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- dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov 

 vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,00 

 EUR mesačne  na jedného dôchodcu. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

12.   Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho  
        zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na ďalšie obdobie 

 
Starosta konštatoval, že poslanci obdržali návrh, v ktorom navrhuje zasadnutia takto: 

  
Zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever: 

 

 23.09.2022 (piatok) o 14.00 hod. 

 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever: 

 

 23.09.2022 (piatok) o 15.00 hod. 

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslanec Rogovský 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 ďalšie obdobie.                       
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13.   Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
        časti Košice – Sever a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre voľby do 

        orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 

 

Starosta zopakoval, že boli vyhlásené spoločné voľby do orgánov samosprávy miestneho 

zastupiteľstva a pre orgány samosprávy krajov v roku 2022, termín je 29. október 2022. 
 

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov počet poslancov miestneho zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred  
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voľbami do orgánov samosprávy obcí miestne zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mestskej časti 

takto: od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 7 až 11 poslancov.  

Mestská časť Košice – Sever má ku dňu 01.06.2022 podľa evidencie MČ 18 992  obyvateľov. 
Starosta zhrnul, ako bolo zverejnené, že počet poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

na volebné obdobie 2022 – 2026 je 11 poslancov. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

podľa ust. § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

 

určuje   

 

volebné obvody v MČ Košice – Sever pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov v  roku 2022 a počet 

volených poslancov v nich nasledovne: 

 

 volebný obvod I,   zahŕňa volebné okrsky 1 – 6 s počtom poslancov 4  

 volebný obvod II,   zahŕňa volebné okrsky 7 – 12 s počtom poslancov 4 

 volebný obvod III,         zahŕňa volebné okrsky 13 – 18 s počtom poslancov 3 

 Spolu počet poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever                 11 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 
14.   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné 

        obdobie 2022 - 2026  
 

Starosta konštatoval, že poslanci návrh obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

podľa ust. § 14 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov 

 

určuje   

 

rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Sever na funkčné obdobie 2022 – 

2026 na plný úväzok. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

15.   Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kokošková),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 
16.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásila poslankyňa Sadovská, ktorá požiadala o odpoveď na 

interpeláciu ohľadom parkovania na Hroncovej. 

Reagoval starosta - osobne písal aj na mesto, písali niekoľko listov za posledné obdobie práve kvôli 
Hroncovej ulici, lebo sa tam má presťahovať Okresný dopravný inšpektorát Košice – okolie, žiadali 

mesto o vyznačenie parkovacích miest a aj doplnkových čiar. Dostali odpoveď, že mesto sa tomu bude 
v najbližšom čase venovať. 

 

Poslankyňa Sadovská ešte požiadala, aby sa rozmiestnili kamene na Tolstého, aby zabránili ďalšej 
devastácii zelene vo dvore na Tolstého 1. Starosta prisľúbil, že oddelenie rozvoja mestskej časti 

pripraví odpoveď na obidve požiadavky. 
 

Poslanec Kuczik sa spýtal, či poslanecké dni platia tak, ako sú zverejnené. 
Odpovedal starosta - poslanecké dni budú každú stredu od 16.00 do 17.00 hod., poslanci sa budú 

striedať v abecednom poradí. V tomto čase sa aj on bude snažiť byť na úrade. 

 
Poslanec Baraník informoval, že nemocnica zvažuje vzhľadom na nárast covidových ochorení niektoré 

opatrenia – zákaz návštev a nosenie rúšok. Otázka je, kedy to príde aj na úrady. 
Reagoval poslanec Kuczik, že nosenie rúšok v nemocniciach platí stále.  

Starosta – sledujú to aj z hľadiska terénnej opatrovateľskej služby a zariadenia opatrovateľskej služby, 

kde stále platí, že návštevy musia mať prekryté horné dýchacie cesty, sociálne oddelenie to veľmi 
intenzívne sleduje. Osobne si myslí, že do 15. septembra bude úrad fungovať v štandardnom režime. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
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17.  Rôzne 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
  

Poslankyňa Sadovská a predsedníčka komisie kultúry informovala, že vyhlásili súťaž o najkrajšiu jarnú 

predzáhradku / záhradku, vyhodnotili ju, majú 2 ocenené dámy a pôjdu im odovzdať cenu priamo na 
dané miesto, aby aj občania, ktorí sú doma a pracujú vo svojom okolí vedeli, že majú o nich záujem.  

 
Poslanec Puškár navrhol v rámci kultúrneho leta na námestí na Podhradovej, kde to celkom začalo žiť, 

predaj kávy, aby pritiahli kávičkárov. 

 
Reagoval starosta - bolo prijaté nové VZN na trhoviskách, starosta môže vyhlásiť trhové miesto, 

ďakuje za nápad, miestny úrad sa to pokúsi zabezpečiť v rámci svojich kompetencií. 
Doplnil ho p. Lemešányi, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – najskôr musí prejaviť  

záujem podnikateľ až potom nastupuje reakcia mestskej časti, podnikatelia si vytipujú disponované 
miesta, kde podľa ich názoru má zmysel tú kávu predávať a oslovujú úrad. Sú to miesta, kde nie je 

stále gastro, podporujú to, lebo je aj v záujme mestskej časti rozšíriť služby a ak je záujem určite 

vyjdú v ústrety. 
 

Starosta informoval o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – 
Sever. Dňa 31.05.2022 bol vydaný Dodatok č. 15 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice - Sever s účinnosťou od 01.06.2022. Predmetným dodatkom sa upravil 

Organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever tak, že v rámci Oddelenia 
sociálnych vecí mestskej časti  dochádza k zvýšeniu počtu pracovných úväzkov pri pracovnom mieste 

Vodič z celkového počtu 1,5 na 2 pracovné úväzky. 
Museli k tomu pristúpiť, lebo sa zvýšil počet obedov v terénnej opatrovateľskej službe, vozia 55 – 60 

obedov denne. Terénna opatrovateľská služba je prefinancovaná, majú tam aj ten grant, ktorý 
poskytlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške cca 497 000 EUR na 2 roky. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

informáciu o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti  

Košice – Sever. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
Poslanec Puškár pozval všetkých dňa 10.7.2022 od 10.00 hod. na odpustovú slávnosť, ktorú usporiada 

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja pri príležitosti Oslavy 25. výročia posviacky kostola sv. Ondreja. 

Doplnil ho starosta – na tomto podujatí participuje aj mestská časť, má tam nejaké aktivity.  
 

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

 

 

18.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA povedal, že program dnešného 
zasadnutia vyčerpali, všetkým poslancom poďakoval za účasť a poprial krásne prežitie leta a aby sa 

všetci vrátili zdraví odtiaľ, kam sa vyberú. Týmto ukončil XXI. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever.  
 

 
Košice, 24.06.2022 

 
 

Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová                                                          „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 

 
JUDr. Andreja Takáčová 

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

 
 

Ing. Milan Baraník 

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

  
 

 

Ing. Peter Luczy 
prednosta MÚ         „podpísané“ 

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

 

 
Ing. František Ténai, MBA  

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


