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Mestská časť Košice - Sever 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
  

 
z  XXIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever,  konaného dňa 4.4. 2013 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 
  Listina prítomných zo 4.4.2013 

  Stanovisko starostu MČ Košice – Sever k plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 
    Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 1.2.2013 do 5.3.2013 

  Petícia obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever 
Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 

Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever k návrhu Programového rozpočtu   
MČ Košice – Sever na rok 2013 

  Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v roku 2012 

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

 
Dátum a čas rokovania: štvrtok, 4. apríla 2013, od 15.00 do 19.30 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 23 

 

Počet prítomných:   15 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  8   
poslanci Andrej Dobránsky, Miroslava Dobránska, Vladimír Gürtler, 

Miroslav Košičan, Andrea Miklošová, Natália Novitzká, Monika 
Vajányiová a Marcel Vargovčák sa písomne ospravedlnili pred konaním 

zasadnutia 

 
Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
 

 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

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

poslancov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 13 
poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné.  

 
 

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

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Františka Ténaia a Annu Zimmermannovú.  

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 
    

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

Železníka. 
 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov Petra Bertu, Jozefa Filipka a Richarda 
Šmídu. 

 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 
 

Hlasovanie č. 1:  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Viliam Beňo, Peter Kalanin a Pavol Železník. 
 
mandátovú komisiu v zložení: Peter Berta, Jozef Filipko a Richard Šmída. 

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

 

Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Kupcovú, p. Palkovú a p. Vacovú, ktorí budú vykonávať 
funkciu skrutátorov.  
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3.  Schválenie programu rokovania 

    
Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený 

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

 

P. Filipko navrhol doplniť 2 body programu. 
Prvým je bod Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov a navrhol tento bod označiť ako bod 

8/1. 
 

Druhým je bod Harmonogram poslaneckých dní, ktorý navrhol označiť  ako bod 13/1. 
 

P. Skalický navrhol doplniť bod Petícia obyvateľov Mestskej časti Košice – Sever a navrhol označiť ho 

ako bod 8/2. 
 

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

 

Hlasovanie za doplnenie bodu 8/1:  
 

Hlasovanie č. 2:  za - 12,  proti – 1,  zdržal sa – 0.  
 Bod 8/1  bude zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie bodu 13/1:  

 

Hlasovanie č. 3:  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 Bod 13/1  bude zaradený do programu rokovania. 

 
Hlasovanie za doplnenie bodu 8/2:  

 

Hlasovanie č. 4:  za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 5.  
 Bod 8/2  bude zaradený do programu rokovania. 

 
 

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

Košice – Sever s 3 zapracovanými doplňovacími návrhmi.  
 

 Hlasovanie č. 5:  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice –  Sever schvaľuje program XXIII. 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. Prerokovanie geologického prieskumu a ťažby uránu v lokalite Kurišková 
5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  

6. Správa o plnení uznesení MZ  
7. Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 1.2.2013 do 5.3.2013   

8. Požiadavky na výpočtovú techniku na MÚ MČ Košice – Sever (materiál predkladaný na základe 
Uznesenia MZ MČ Košice - Sever č. 176/2013) 

    8/1. Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov 



Zápisnica z XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,                       Strana  4 

konaného dňa 4.4.2013  

 
 

Overili:   

    8/2. Petícia obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever 

9. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 

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

11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
12. Návrh na odpísanie pohľadávok 

13. Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v roku 2012 

   13/1.Harmonogram poslaneckých dní 
14. Interpelácie a dopyty poslancov 

15. Rôzne 
16. Záver 

 
P. Zimmermannová požiadala starostu, že ak sa nebude plánované zasadnutie MZ konať, aby v dostatočnom 
predstihu aspoň mailom bolo poslancom oznámené, že sa nekoná a bude náhradný termín. Aj podľa informácií na 
webovej stránke to vyzerá tak, že poslanci zasadnutie MZ odignorovali, čo na nich neprávom vrhá zlé svetlo. 
 
 
 

4.  Prerokovanie geologického prieskumu a ťažby uránu v lokalite Kurišková 
 
Slova sa ujal starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj. Na minulom zasadnutí, ktoré nebolo 
uznášaniaschopné občanom prisľúbil, že bod Prerokovanie geologického prieskumu a ťažby uránu v lokalite 
Kurišková bude zaradený na dnešné zasadnutie, čo sa aj stalo. Mestskej časti Košice - Sever aj starostovi ako 
štatutárovi obce boli tlmočené námietky, že mestská časť nejaví záujem o problematiku plánovanej ťažby uránu, 
o geologický prieskum a o novelu geologického zákona. Mestská časť Košice - Sever v januári 2013 obdržala 
právoplatné rozhodnutie o predĺžení prieskumného územia, následne s prednostom iniciovali stretnutie na 
Ministerstve životného prostredia v Bratislave, kde sa informovali o novele zákona, vyjadrili stanovisko k 
rozhodnutiu o predĺžení prieskumného územia a dospeli k záveru, že mestská časť podľa § 23 platného zákona 
nebola účastníkom konania. V novele zákona, ktorá pôjde do parlamentu v máji, táto skutočnosť je už zakotvená, 
obec bude účastná pri žiadosti o predĺžení prieskumného územia. Nasledovalo vyjadrenie starostu mestskej časti, 

starosta sa záporne vyjadril k plánovanej ťažbe uránu, ku geologickému prieskumu sa nevyjadril, oboznámil sa s 
odbornou problematikou, legislatívou, či obec Mestská časť Košice - Sever mala byť prizvaná na rokovanie o 
predĺžení prieskumného územia. Žiadal, aby sa k problému vyjadrili poslanci. Ich hlasovaním získa stanovisko, či 
Mestská časť Košice - Sever podá na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podnet na 
preskúmanie daného rozhodnutia. 
 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
P. Beňo - položil starostovi otázku, či bez ohľadu na stanovisko poslancov, by sa aj tak geologický prieskum 
uskutočnil, keďže novela zákona bude platiť až od 1. júla. 
Reagoval starosta - ak by sa napadlo vydané rozhodnutie a Ministerstvo životného prostredia SR by rozhodlo, že 
mestská časť mala byť prizvaná, daný prieskum by sa mohol zastaviť. 
 
P. Beňo - poslanci majú pripravený návrh uznesenia, ktorý prečítal: 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 
1. nesúhlasí s geologickým prieskumom a prípadnou ťažbou uránu v lokalite Jahodná - 

Kurišková, katastrálne územie Kamenné a odmieta všetky aktivity, ktoré by mohli smerovať k 
banskej činnosti v uvedenej lokalite a tým poškodzovaniu životného prostredia a ohrozenia 

zdravia obyvateľov v Mestskej časti Košice - Sever 
 

2. žiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby bezodkladne informoval poslancov i 

obyvateľov MČ Košice - Sever o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výsledkami 
geologického prieskumu a iných aktivít smerujúcich k získaniu povolenia na geologický 

prieskum, resp. ťažbu uránu v uvedenej lokalite. 
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P. Zimmermannová - skonštatovala, že takýto prístup k národnému bohatstvu nás stavia na úroveň 

rozvojových krajín, kde silný kapitál vyťaží naše zdroje pre vlastnú potrebu bez poskytnutia pridanej 

hodnoty pre obyvateľov danej lokality, ba ani pre obyvateľov SR. 
 

P. Filipko - rozobral genézu celého prípadu, keď mesto Košice ešte v roku 2006 prijalo uznesenie, že 
nesúhlasí s ťažbou uránu, lebo to nie je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Košice, riaditeľ Magistrátu bol požiadaný, aby mesto Košice podalo podnet na banský úrad voči 

vydaniu rozhodnutia o prieskume, mesto Košice neuspelo, odvolalo sa, znova neuspelo, ale aj vďaka 
petícii v roku 2009 bola doplnená do banského zákona možnosť práva veta samospráv, mesto Košice 

sa jednoznačne vyjadrilo, takisto aj Košický samosprávny kraj. Je rád, že toľko občanov prišlo, možno 
síce klopú na nesprávne dvere, lebo poslanci MČ nepresadzujú, aby sa prieskum a ťažba uskutočnila, 

ale svojím stanoviskom prispejú k tomu, aby k tejto ťažbe nemohlo dôjsť. Má návrh na doplnenie 
uznesenia, ak budú kolegovia poslanci súhlasiť. Navrhol doplniť uznesenie o 3. bod: 

 

3. žiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby v mene MČ Košice - Sever podal podnet na 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutia o 

pokračovaní geologického prieskumu v lokalite Jahodná - Kurišková. 
 

P. Železník - jasne sa musíme postaviť na stranu ochrany životného prostredia, ktoré je v našej 

bezprostrednej blízkosti. 
 

Starosta dal hlasovať, aby mohol vystúpiť prednosta MÚ Jaroslav Polaček ako občan a obyvateľ tejto 
mestskej časti.  

 
Hlasovanie č. 6:  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

návrh bol schválený. 
 
P. Jaroslav Polaček z pozície člena správnej rady Občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER 

informoval, že bez ohľadu na výsledky rokovania dnešného miestneho zastupiteľstva a z neho 
plynúcich ďalších krokov, aktivít či nekonania Mestskej časti Košice - Sever sa Občianske združenie 

PRE KOŠICE SEVER cítiac občiansku zodpovednosť smerom k budúcnosti a rešpektujúc a ctiac si 

princípy právneho štátu vyjadrené v Ústave SR obracia na Generálnu prokuratúru SR s podnetom na 
preskúmanie zákonnosti postupu Ministerstva životného prostredia SR pri vydávaní rozhodnutia 

o predĺžení platnosti prieskumného územia v lokalite Kurišková s cieľom dosiahnuť zmenu tohto 
rozhodnutia a umožniť tak všetkým, ktorým právny poriadok priznáva postavenie účastníkov konania, 

vyjadriť sa k týmto skutočnostiam, lebo sa domnievajú, že toto právo im bolo odňaté. 

 
P. Ténai – v prieskume mestskej časti sa vyjadrilo viac ako 2 100 obyvateľov, z toho viac ako 93% sa 

vyjadrilo proti ťažbe uránu, urobil si vlastný prieskum v lokalite, kde býva, proti ťažbe uránu sa 
vyjadrilo podobné číslo. Keďže je volený zástupca obyvateľov, ktorí ho poznajú a poznajú hodnoty, 

ktoré presadzuje, jeho hlasovanie bude tomu zodpovedať. 
 

P. Kalanin – pracuje ako lekár a vysokoškolský učiteľ v Košiciach, narodil sa na Severe v dotknutej 

lokalite, ťažba uránu mu pripadá ako zlý sen, bude hlasovať tak, ako vyjadruje petícia občanov a je 
proti tomu, aby sme pre nejaké výsledky z ťažby uránu ohrozili na niekoľko generácií celé životné 

prostredie v tejto lokalite. 
 

P. Beňo ešte raz prečítal návrh uznesenia so zapracovaným 3. bodom doplneným p. Filipkom.  

 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
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1. nesúhlasí s geologickým prieskumom a prípadnou ťažbou uránu v lokalite Jahodná 
- Kurišková, katastrálne územie Kamenné a odmieta všetky aktivity, ktoré by 
mohli smerovať k banskej činnosti v uvedenej lokalite a tým poškodzovaniu 
životného prostredia a ohrozenia zdravia obyvateľov v Mestskej časti Košice - 
Sever 

 

2. žiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby bezodkladne informoval 
poslancov i obyvateľov MČ Košice - Sever o všetkých skutočnostiach súvisiacich s 
výsledkami geologického prieskumu a iných aktivít smerujúcich k získaniu 
povolenia na geologický prieskum, resp. ťažbu uránu v uvedenej lokalite 

 

3. žiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby v mene MČ Košice - Sever podal 
podnet na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na preskúmanie 
rozhodnutia o pokračovaní geologického prieskumu v lokalite Jahodná - Kurišková. 

 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov. 
 
Hlasovanie č. 7 za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

   uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta Gaj vyhlásil 10 – minútovú prestávku.  
 
Cez prestávku sa do rokovacej miestnosti dostavila poslankyňa Martina Červeňáková.  
 
 

 

5.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 
 

Starosta Gaj predniesol Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 7.2.2013 do 

4.3.2013. Za predchádzajúce obdobie sa okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej 
s výkonom funkcie starostu venoval - absolvoval osobné stretnutia s predstaviteľmi samosprávy, 

obchodnými spoločnosťami, občianskymi združeniami, obyvateľmi mestskej časti, napr. stretnutie 
s primátorom mesta Košice na tému financovanie mestskej časti a ťažba uránu, stretnutia s 

predstaviteľmi mesta, stretnutie so zástupcami investorov plánujúcich aktivity v mestskej časti na 

Lomnickej ulici a Kisdyho ulici. Zúčastnil sa slávnostného zahájenia Blumiády 2013 zábavno-
pohybových hier pre zdravotne znevýhodnené deti a dospelých zo zariadení Domovov sociálnych 

služieb na Jahodnej. Zúčastnil sa stretnutí členov komisie pri Rade starostov na prípravu novely 
zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice. Stretol sa so zástupcom Rady seniorov p. Varechom 

a zúčastnil sa rokovania Miestnej rady MČ Košice – Sever. Dňa 14.3. 2013 rokovanie na Ministerstve 
životného prostredia SR v Bratislave, rokovanie so zástupcami spoločnosti Teleservis, Marginex 

ohľadne lezeckej steny na Aničke. Rokovanie so zástupcami Ludowika Energy – prezentácia výsledkov 

radónového prieskumu v MČ Košice – Sever. Vyhodnotenie výberového konania vyhláseného na 
prenájom nehnuteľnosti Detské jasle na Gerlachovskej 10, prišli 2 ponuky, prebieha vyhodnotenie. 

Vyhodnotenie výberového konania nakladanie s odpadmi - bude uskutočňovať firma Kosit. 
 

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

Beňa, aby  prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever.  
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Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 8  za – 14,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 
6.  Správa o plnení uznesení MZ 

 
Starosta informoval miestne zastupiteľstvo, že miestna kontrolórka sa z dnešného zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov písomne ospravedlnila. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
P. Železník – k správe o plnení uznesení MZ sa vyjadril, že dlhodobo sa neplní Uznesenie č. 35/2011 o 

odmeňovaní poslancov a nevie dôvod, boli nato vyhradené peniaze aj v rozpočte, preto navrhol 
doplniť do uznesenia bod 6. v znení: konštatuje, že sa neplní Uznesenie MZ MČ Košice - Sever č. 

35/2011. Interpeloval starostu, aby mu doručil rozhodnutie, na základe ktorého bolo plnenie 

Uznesenia č. 35/2011 pozastavené. Má dôvodné podozrenie, že zo strany starostu dochádza k 
zneužitiu právomoci verejného činiteľa. 

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

 
P. Beňo prečítal pripravené uznesenie doplnené o bod 6. navrhnutý p. Železníkom. 

 

 
Návrh uznesenia: 

   
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

1.  berie na vedomie Správu o plnení uznesení MZ 
 
2.  konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie číslo:  

36, 46, 65/2011,   
92, 98, 103, 112, 124, 129, 134, 135, 136, 148, 150, 155, 156, 158, 160, 
162/2012, 163, 169, 171, 172, 175, 176, 184, 185/2013 

 
3.  konštatuje, že v platnosti zostávajú  uznesenia  č. 166, 168, 182, 183/2013 

 a zároveň ich vypúšťa zo sledovania 
 
4. ruší uznesenie číslo: 154/2012 

 
5. vypúšťa zo sledovania  uznesenia číslo: 69/2011, 91, 118, 123, 140/2012, 

164, 167, 170, 173, 174, 179, 180, 181/2013 
 

6. konštatuje, že sa neplní Uznesenie MZ MČ Košice - Sever  č. 35/2011. 
 

 
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 9:   za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 
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7.  Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 1.2.2013 do 

     5.3.2013 
 

Starosta konštatoval, že správa o činnosti bola poslancom predložená v písomnej forme.  
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
P. Železník - dal protinávrh pripraveného uznesenia, ktorý by obsahoval nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole faktúr za odvoz a likvidáciu odpadu. 
 

Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu, poslanec Železník prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever za obdobie od 1.2.2013 do 5.3.2013 a  
 
žiada  
 
starostu MČ Košice - Sever o nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené miestnou 
kontrolórkou pri kontrole faktúr za odvoz a likvidáciu odpadu. 

 
Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu uznesenia. Prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10:   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
  
8.  Požiadavky na výpočtovú techniku na MÚ MČ Košice – Sever (materiál predkladaný na 
     základe Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 176/2013) 

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 

P. Zimmermannová - bolo by sa treba pozrieť na výpočtovú techniku aj zo systemáckeho hľadiska, 
aká je sieť, lebo počítače bežia pomaly. 

 
P. Filipko - konečne bol predložený materiál, ktorý má nejakú výpovednú hodnotu, je predložené 

riešenie, ako by sa malo postupovať, žiaľ nie je dostatok finančných prostriedkov na realizáciu, chcel 

by vyzvať starostu, aby sa maximálne využila možnosť získať počítačové vybavenie aj sponzorsky, v  
budúcom roku bude možnosť zabezpečiť cez Cassoviainfo nejaké počítačové vybavenie, predložil 

pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu, ktorý prečítal. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
P. Beňo prečítal protinávrh predložený p. Filipkom. 

 
 Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 



Zápisnica z XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,                       Strana  9 

konaného dňa 4.4.2013  

 
 

Overili:   

1. berie na vedomie predložený materiál 
 

2. žiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby pri obnove počítačového 
vybavenia a softvéru postupoval v súlade s týmto materiálom podľa dostupných 
finančných možností. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu tohto uznesenia,  prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 11  za - 13,  proti – 1,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
8/1.   Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov MZ MČ Košice - Sever 

 

Tento bod uviedol p. Filipko, ktorý ho do programu navrhol. Po dohode poslaneckých klubov upravili a 
doplnili niektoré časti v odmeňovacom poriadku, vychádzali aj z toho, že mestská časť má nedostatok 

finančných prostriedkov na vyplácanie odmien v plnej výške, ako boli schválené Uznesením č. 
35/2011. Nový názov materiálu bude: Zásady odmeňovania poslancov MZ a členov komisií 

neposlancov. Potom prečítal jednotlivé navrhované zmeny a doplnky zásad odmeňovania poslancov.  

 
P. Ténai dal pozmeňujúci návrh v znení:  

 
Návrh uznesenia:  

 
1. Základná mesačná odmena poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever sa 

stanovuje na 1,- EUR mesačne. 

2. Základná mesačná odmena poslanca sa znižuje o 100% pri neúčasti na MZ. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a dal hlasovať najskôr o protinávrhu p. Ténaia. 
Prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 12  za - 2,  proti – 12,  zdržal sa – 0, 
    návrh nebol prijatý. 
 
P. Železník ako člen návrhovej komisie prečítal návrh p. Filipka.  

 

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice  
 
schvaľuje 
 
zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov schválených Uznesením  č. 18/2011 zo 
dňa 5.5.2011, potvrdených Uznesením č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 a upravených 
Uznesením č. 81/2012 zo dňa 18.4.2012 nasledovne: 
 

1. do názvu za slovo MZ vkladá slová "a členov komisií neposlancov". 
Nový názov bude "Zásady odmeňovania poslancov MZ a členov komisií 
neposlancov". 

 
2. Do bodu č. 1 sa v druhom riadku za spojením "Košice - Sever" vkladá čiarka a text: 

"najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie," 
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 mení sa číslo 5,16 % na číslo 4,16 % a vypúšťa sa text "podľa zákona č. 401/1990 
 Zb. § 18 ods. 3 o meste Košice". 
 
 Upravený text bodu č. 1 bude: 
 
 Základná mesačná odmena poslanca MZ MČ Košice - Sever, najmä vzhľadom na 
 úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, je 4,16 % z 10-násobku minimálnej 
 mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom, bez ohľadu na počet rokovaní. 
 

      3.  Do bodu č. 3 za prvým slovom "Poslancovi" sa vkladá text "a členovi komisie  
  neposlancovi" 
  
       4. Do bodu č. 4 za pôvodný text sa vkladá text: "Členovi komisie neposlancovi za 
           účasť na zasadnutí komisie patrí odmena 5,- EUR". 
 
       5. Ruší sa pôvodný bod č. 7 v celom rozsahu. 
 
       6. Vkladá sa nový bod č. 7 v znení: 
 

"Odmeny poslancom sú vyplácané mesačne, vždy vo výplatnom termíne Miestneho 
úradu Mestskej časti Košice - Sever. Odmeny členom komisií neposlancom sú 
vyplácané za kalendárny polrok, vždy v najbližší výplatný termín v mesiaci po 
uplynutí príslušného polroka". 

 
       7. Vkladá sa nový bod č. 8 v znení: 
 

 „Nevyplatené odmeny poslancom za predchádzajúce obdobie v súlade s platnými 
 zásadami odmeňovania poslancov do termínu účinnosti týchto zmien a doplnkov, 
 budú vyplatené prostredníctvom miestneho úradu najneskôr do 30.6.2013". 
    

        8.  Schvaľuje zmenu zásad odmeňovania poslancov nasledovne: V bode č. 2 v treťom 
   riadku sa mení číslo 20 % na číslo 50 %.  
 

Upravený text v 3. riadku znie: 50 % pri  vopred ospravedlnenej neúčasti. 
       
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever žiada starostu MČ Košice - Sever vydať nové 
úplné znenie zásad odmeňovania po prijatých úpravách. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu tohto uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13  za - 13,  proti – 1,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
8/2.   Petícia obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever 

 
Tento bod uviedol poslanec Skalický, ktorý Petíciu obyvateľov Mestskej časti Košice – Sever zo dňa 

28.3.2013 prečítal. Uviedol, že petíciu obdržal mailom, tak ako ostatní poslanci, uvedomuje si, že 

niektoré body v nej obsiahnuté sú zrejme nepriechodné. Keďže s ňou súhlasí, považuje si za svoju 
povinnosť, takouto formou ju podporiť. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa prihlásil poslanec Jozef Filipko. 

 
P. Filipko – váži si všetky aktivity občanov vykonané v prospech vytvárania a udržiavania hodnôt 

trvalého významu, ako sa uvádza v petícii. Poslanci už v predchádzajúcom bode reagovali na výšku 
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svojich odmien tým, že si ich znížili. Čo sa týka bodov 1 a 2 petície aj v minulom roku aj v tomto roku 

v rozpočte venujú maximum prostriedkov na tieto ciele. 

Prekvapilo ho, že tento bod do rokovania v súlade so zákonom o petičnom práve nenavrhol zaradiť 
pán starosta, keď je tam stanovené, že petícia by mala byť prerokovaná na rokovaní miestneho 

zastupiteľstva do 30 dní. Možno ešte nebola petícia preskúmaná z pohľadu, či spĺňa zákonné 
náležitosti. Prekvapila ho aktivita kolegu poslanca Skalického, ktorý tento bod navrhol, zrejme si 

nepreštudoval dostatočne zákon. Samozrejme, že každý poslanec môže navrhnúť, aby sa prerokoval 

nejaký bod, ak ho zaradia poslanci do programu rokovania. Súhlasí, aby poslanci vzali predloženie 
petície na vedomie. Prekvapuje ho, že človek, ktorý je členom petičného výboru a ktorý žije z peňazí 

daňových poplatníkov na fiktívnej funkcii úradu sa domáha, aby poslanci vykonávali svoju činnosť 
bezplatne. Možno by mal začať od seba, vzdať sa alebo prestúpiť, úlohy ktoré vykonáva, by mohol 

vykonávať v pozícii kultúrneho referenta, tým by sa ušetrili nejaké prostriedky, poslanci už pristúpili 
k šetreniu. Je to zavádzajúce, petičný výbor o 2 osobách. Váži si názory občanov, vyjadrovali sa nielen 

k odmenám poslancov, ale aj k ďalším dvom témam. Vzorka občanov, ktorá sa vyjadrila - okolo 500 

podpisov, je v porovnaní s počtom voličov mestskej časti malý zlomok. Ak má petícia, ktorá prebieha 
už vyše roka, toľko podpisov, táto petícia má asi takú výpovednú hodnotu. Poslanci už čiastočne 

postupovali v zmysle tejto petície, takisto majú záujem, aby sa budovali detské ihriská, parky, 
venčoviská, parkovacie miesta, sú zapracované v rozpočte. To, že v tejto mestskej časti je málo 

peňazí, nie je vinou poslancov, je to chyba systému, systém rozdeľovania peňazí v meste Košice je 

nesprávny, napáda to aj pán starosta na rôznych fórach. Nie je vôľa zmeniť to, lebo v Rade starostov 
je väčšina, ktorej návrh na rozdelenie peňazí vyhovuje. Mestská časť Košice – Západ dostane 

dvojnásobok peňazí len preto, že má viac obyvateľov a ostane jej viac peňazí na realizáciu rôznych 
iných aktivít okrem správy úradu. Ďalšie mestské časti Poľov, Pereš, Lorinčík, Šebastovce živoria 

a nedokážu si poradiť s týmto rozdelením. Treba to zmeniť v Štatúte mesta Košice, o tomto 
mechanizme treba diskutovať a budeme túto tému otvárať aj na mestskom zastupiteľstve, lebo je to 

nespravodlivé.  

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó. 

 
P. Skalický – reagoval na príspevok p. Filipka, pochválil jeho rétorické umenie a povedal, že dokáže 

využiť svoj postoj, ktorý hovorí proti nemu nato, aby sa prezentoval, predviedol krásnu politickú 

omáčku, ale výpovedná hodnota v tomto kontexte je nulová. Najskôr bol proti tomu, aby sa petícia 
zobrala na vedomie, odrazu je zato, preskočil 3. bod petície, odbil to tým, že navrhol zníženie 

poslaneckých odmien. Principiálne nie je proti tomu, aby poslanec za svoju prácu dostal peniaze, lenže 
tú prácu musí vykonať. Za celé 2 roky nemá pocit, že mali možnosť niečo vykonať, neurobilo sa 

absolútne nič, plytvá sa časom a energiou na veci, ktoré nie sú podstatné. Čo sa týka petície, 

neoveroval si, či to nebol podvod, nemal dôvod, v dobrej viere, že ide o dobrú iniciatívu, to podporil. 
Naštudovanie zákona ho v tomto kontexte nezaujíma, lebo mu to nebráni urobiť niečo dobré. 

Nerozumie, prečo p. Filipko zosmiešnil petíciu, ľudí, ktorí sa na nej podieľali a ľudí, ktorí ju podpísali, 
hoci stále opakuje, že si váži názory 500 ľudí. 

 
Reagoval p. Filipko – každý má právo vyjadriť svoj názor, keďže p. Skalický už dlhšie nebol na 

zasadnutiach zastupiteľstva možno má pocit, že mu odmena nepatrí. On si myslí si, že za vynaložené 

náklady mu odmena patrí - je predsedom poslaneckého klubu, zvoláva zasadnutia, vybavuje priestory 
na zasadnutia, telefonáty, papierovanie. Chodí na Magistrát mesta Košice na komisie, na rady a na 

rôzne stretnutia. Sadne si aj s pánom Majorošom, dvakrát mu ponúkol termín na stretnutie, on 
nemohol prísť, nebude vypisovať správy o svojej činnosti, je ochotný mu to osobne povedať. Bolo 

spomenuté, že poslanec Skalický sa vzdal odmeny, v podstate to neurobil, lebo odmeňovací poriadok 

hovorí, že vzdanie sa odmeny musí poslanec uskutočniť písomnou formou a doručiť na miestny úrad, 
on to nevykonal, odmenu zobral, síce ju niekde venoval, možno aj iní poslanci odmenu venovali, ale 

nedeklarovali to verejne na zasadnutí MZ. Opäť je tu neznalosť právnych predpisov, poslanec nato, 
aby vykonával svoju činnosť musí naštudovať základné právne predpisy. 

 
Poslanec Skalický – nechce, aby sa diskusia zvrhla na osobnú prestrelku, nemôže sa s poslancom 

Filipkom rovnať v politike, obľubuje skutočnú prácu a skutočne vytvorené hodnoty. Skutočnosť, že je 
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predsedom poslaneckého klubu nesúvisí s tým, že je poslanec, nemá dostávať ako poslanec peniaze 

zato, aby si riešil svoje vnútrostranícke veci a náklady s tým spojené. 

 
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – nedá mu nereagovať na reč 

čísel, ako sa dá s nimi narábať. Číslo 500 je z pohľadu občanov žijúcich v mestskej časti nízke číslo, 
ale 500 je číslo, ktoré každému z poslancov hravo zabezpečilo miesto v poslaneckých laviciach. Je to 

dostatočne reprezentatívna vzorka občanov na zistenie ich názorov. Zmyslom a účelom podania bolo, 

aby sa petícia dostala k poslancom miestneho zastupiteľstva. Ak si to poslanec Skalický osvojil 
a navrhol do programu, znevážiť to mu pripadá zo strany poslancov prinajmenšom ako nekolegiálne. 

 
P. Ténai – poďakoval p. Majorošovi za iniciatívu, 500 občanov je relatívne málo aj relatívne veľa, je 

rád, že poslanec Skalický si osvojil túto petíciu, bol by rád, aby p. Majorošovi odovzdali slovo. 
 

P. Zimmermannová – p. Filipko vyjadril jej pocity, poslanci sami málo vedia o sebe, čo ktorý robí, je 

hanbou, že majú pocit, že p. Filipko málo robí. Je to kopec práce, nie je to o prekladaní papierov. Ona 
osobne chodí na Útvar hlavného architekta, zisťuje, ako sa dá riešiť problém v meste, v mestskej 

časti, je členom niekoľkých komisií. Minulý rok sa poslanci stretávali skoro každý druhý týždeň. Mala 
v minulom roku veľa poslaneckých dní, hocikto sa mohol prísť spýtať, čo robí, ako to robí, to je ten 

kontakt medzi občanom a poslancom, menej času zaberie osobne si to vysvetliť ako siahodlho písať. 

Považuje to za nefér útok práve na poslanca Filipka.  
 

P. Skalický – nemá pocit, že útok bol vedený z jeho strany. Realita je taká, že vynaložené úsilie 
nepadá na úrodnú pôdu a práca poslancov v prospech občanov nie je efektívna. 

 
P. Zimmermannová – nemôžeme niečo radikálne zmeniť, práca poslanca je o tom, trvalo poukazovať 

na problémy, aj to môže priniesť nejaký výsledok.  

 
Starosta dal hlasovať, aby mohol vystúpiť člen petičného výboru p. Ján Majoroš v rozsahu 3 minút. 

Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    návrh bol schválený. 
 

P. Železník – zdá sa mu, že niektorí spochybňujú svoju prácu, ak p. Skalický nevidí zmysel svojej 
práce, nech sa vzdá mandátu. Vo verejnej správe je veľmi ťažko merať výstupy a zhodnotiť prácu 

úradníkov. On osobne sa s p. Majorošom stretol pred rokom, tá petícia sa mu nepáči, akceptuje názor 

ľudí, ale nezdalo sa mu korektné, ako sa narábalo s číslami, ako to bolo ľuďom predkladané, zachytil 
petíciu pri voľbách, pripadalo mu to ako provokácia alebo psychologický nátlak. Doteraz k nej má 

negatívne stanovisko, nie k aktérom alebo ľuďom, ktorí ju podpísali.  Petíciou sa zaoberal a veľa o nej 
rozmýšľal, má názor, že všeobecne v Európe aj na Slovensku je akceptovaná odmena za výkon 

poslaneckej funkcie, odmeny sa možno vzdať, čo je mimoriadne záslužný čin, myslí si, že by nebolo 
správne, aby sa zastupiteľstvo kolektívnym rozhodnutím uznieslo, aby sa táto odmena plošne zrušila.  

 

Viedlo by to k tomu, že by sa zastupiteľstvo stalo nefunkčným. 8 mesiacov už poslanci nedostávajú 
odmeny, čo možno vedie k tomu, že počet poslancov na zasadnutiach sa rapídne znížil. 

 
P. Kuczik – reagoval na slová p. Skalického, pripája sa k názoru kolegu Železníka, že ak nevidí zmysel, 

čestné je vzdať sa funkcie, dal návrh na ukončenie diskusie a povedal, aby dali slovo predkladateľovi 

petície. 
 

P. Skalický – keďže mal pocit, že táto práca nemá zmysel v takej forme aká je a aké možnosti poslanci 
majú, odovzdal mestskej časti nejaké služby bez nároku na honorár, ponúkol svoje služby aj do 

budúcnosti, to je cestička, ktorú si on našiel, aby bol užitočný z pohľadu poslanca. Nech sa každý 
poslanec pozrie na seba, čo skutočne spravil. 
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P. Beňo dal protinávrh k pripravenému návrhu na uznesenie a prečítal ho. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie 
 
Petíciu obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever zo dňa 28.3.2013. 
 
P. Majoroš – bol na zasadnutí zastupiteľstva minulý rok, vtedy slovo nedostal. Museli pozbierať 500 

podpisov, pozbierali ich za dva dni. Aktivitu začal, keď sa mu narodil syn a chcel dať opraviť ihrisko 
vedľa Hroncovej, ktoré bolo v otrasnom stave. Robili 2 petície, riešil to na úrade, hovoril s pánom 

starostom, peniaze neboli. Nakoniec sa vybavili peniaze nie z rozpočtu, ale priamo od mesta Košice. 

Mestská časť nemá peniaze na nič, poslancov je 23, momentálne je ich tu 15, 8 poslancov chýba. 
Cesty sú rozbité, ihriská nie sú, kvôli tomu, že poslanci majú svoje odmeny. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu p. Kuczika na ukončenie diskusie, prítomných pri hlasovaní bolo 15 

poslancov. 

 
Hlasovanie č. 15  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    návrh bol schválený. 
 

 
P. Beňo ešte raz prečítal svoj protinávrh. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie 
 
Petíciu obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever zo dňa 28.3.2013. 
 
Starosta dal hlasovať o protinávrhu,  prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 16  za - 13,  proti – 1,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta Gaj vyhlásil 3 - minútovú prestávku. 

 
 

9.  Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 

 
Materiál uviedol p. Luczy, vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy. Povedal, že návrh 

programového rozpočtu vypracoval úrad, v rámci možností zahrnuli doňho požiadavky komisií. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
P. Beňo – na miestnej rade vyzval starostu, aby predložil verziu rozpočtu aj s odmenami poslancov, 

nie je možné odmenu poslancovi odňať, samozrejme, že každý poslanec sa jej môže vzdať. Predložil 
pozmeňovací návrh programového rozpočtu na rok 2013, prečíta ho po jednotlivých položkách, je to 

jeho protinávrh k návrhu, ktorý bol vyvesený a predložený k materiálom MZ.   
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Prednosta MÚ – poslancom bolo predložené čerpanie programového rozpočtu k 31.3.2013, aby pri 

schvaľovaní rozpočtu videli, aké výdavky už vznikli a aby ich brali do úvahy, aby nedošlo 

k disproporciám. 
 

P. Beňo – napriek tomu trvá na svojom protinávrhu. Prečítal pozmeňovací návrh po položkách a dal 
pozmeňovací návrh na uznesenie. 

 

 Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. d) 
Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
                            

a) schvaľuje 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2013 podľa priloženého návrhu: 

Bežné príjmy   1 217 448 € 

Kapitálové príjmy       30 000 € 

Finančné operácie       42 908 €   

Príjmy spolu   1 247 448 € 

Bežné výdavky   1 215 638 € 

Kapitálové výdavky       74 718 € 

Finančné operácie               0 € 

Výdavky spolu  1 290 356 € 

     

b) berie na vedomie 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2014 a 2015 podľa priloženého 

návrhu:  

                                             rok 2014           rok 2015 

Bežné príjmy   1 234 700 € 1 234 800 € 

Kapitálové príjmy               0 €              0 € 

Finančné operácie               0 €              0 €   

Príjmy spolu             1 234 700 € 1 234 800 € 

Bežné výdavky   1 234 700 €  1 234 800 € 

Kapitálové výdavky                0 €               0 € 

Finančné operácie                0 €               0 € 

Výdavky spolu  1 234 700 € 1 234 800 € 
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Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 podľa jednotlivých položiek je 
prílohou tohto uznesenia.   

 
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – požiadal p. Beňa, aby celý 

rozpočet aj s rekapituláciou opatrený podpisom odovzdal zapisovateľke, aby sa predišlo 

nedorozumeniam a pochybnostiam. 
 

Prednosta MÚ - dal komentár miestneho úradu k pozmeňujúcemu návrhu. Čo sa týka Programu 1: 
Služby občanom, je rád, že poslanci vypočuli prosby, že trhovisko je v katastrofálnom stave. Program 

6: Sociálne služby opatrovateľská služba v byte občana, metodika Magistrátu hovorí ako niektoré veci 
zaúčtovať – kancelária a telefóny, ktoré zabezpečujú dispečing sú oprávnenými nákladmi 

opatrovateľskej služby a podľa metodiky majú byť zapracované do ročného vyúčtovania, 

nevyčerpaním položky budeme musieť tieto financie vrátiť. Mrzí ho, že boli zlikvidované všetky 
položky, ktoré sa týkajú chodu Senior domu -  zamestnanca, ktorý tam mal byť vyčlenený. Nevie ako 

bude úrad riešiť chod Senior domu od 15. apríla 2013, dovtedy Senior dom otvárajú a zatvárajú 
brigádničky. Dávky sociálnej pomoci – príspevok na pomoc v náhlej núdzi poslanci odsúhlasili 500,- 

EUR rodinám, ktoré postihol cez vianočné sviatky požiar, miestny úrad vyplatil týmto rodinám 500,- 

EUR a teraz poslanci túto položku škrtli, pripadá mu to veľmi nekorektné. Program 7: z tohto 
programu okrem chodu úradu sú platené aj ďalšie náklady, zo sumy 63 000,- EUR, ktorú poslanci 

navrhli, nie je možné vyplatiť všetky záväzky, nedoplatky za energie činia 22 000,- EUR. Materiál - aj 
na finančnej komisii aj na miestnej rade informovali poslancov, že je potrebné opraviť strechy na 3 

budovách, do 3 budov zateká, vo všetkých budovách miestneho úradu je potrebné urobiť revízne 
prehliadky – bude robená súťaž, predbežný náklad je cca 10 000,- EUR, v opačnom prípade majetok 

mesta v správe mestskej časti bude znehodnocovaný. Položka Dopravné - už dnes sú náklady na 

opravu áut, ktoré miestny úrad vlastní, vyše 1 000,- EUR. Predkladaný návrh nerešpektuje čerpanie 
rozpočtu v 1/12, treba zohľadniť aj peniaze, ktoré už v tomto roku boli minuté. Odmeny na základe 

dohôd –  poslanci navrhujú 1 000,- EUR, v súčasnosti bolo minutých viac ako 2 000,- EUR. Miestny 
úrad platí človeka, ktorý sa denne stará o detské ihrisko na Gerlachovskej a športovisko na Polianskej 

ulici, platíme mu len 50,- EUR mesačne, ale spolu s odvodmi už táto položka do konca roka tých 

1 000,- EUR naplní. Úrad nemá údržbára, neplatí zamestnancov, ktorí by sa starali o správu objektov. 
Ak sú veci, ktoré nemožno dať urobiť zamestnancom, musíme sa obrátiť na živnostníkov, ktorí tieto 

opravy na dohodu urobia. Je to lacnejšie ako niekoho zamestnávať. Miestny úrad urobil anketu, 3 
anketári stáli cca 600,- EUR. Verejné obstarávanie - za 973,- EUR je schopný urobiť 1 verejné 

obstarávanie. Ak nebudú prostriedky na súťaže, peniaze, ktoré poslanci niekam nasmerovali, sa 

nebudú dať minúť. Verejné obstarávanie niečo stojí, za 2 473,- EUR sme mali v pláne urobiť 3 verejné 
obstarávania, čo nie je veľa. Úrad v zmysle zákona míňal 1/12 rozpočtu, aby mohol fungovať, bol by 

rád, aby rozpočet zohľadnil tie financie, ktoré už boli minuté. 
 

Na slová prednostu MÚ reagovali poslanci Beňo a Filipko. 
 

P. Luczy – v príjmovej časti mestská časť dostane oveľa menej zdrojov z mesta ako minulý rok, na 

úrade došlo k rapídnemu šetreniu, celá 1/12 nebola minutá. 
 

P. Železník – k položke Jednorázové dávky v hmotnej núdzi - asi žiadna mestská časť v Košiciach 
nemá taký nízky objem peňazí v tejto položke, tá dávka sa z roka na rok znižuje, myslí si, že zlyhala 

komunikácia. Vidí rezervy v položke Športové aktivity, kde je 1 000,- EUR, spýtal sa, o aké aktivity by 

sa malo jednať.  
 

Prednosta MÚ - na poslednom zastupiteľstve bol schválený materiál, kde poslanci tieto aktivity vzali na 
vedomie, na komisii kultúry a športu sa preberali detailne - bol tam beh, šach, futbalový turnaj,  

Severská desiatka a i. 
P. Sedlák - nemôže tam ostať tá položka celá, keď máme o 2/3 nižší rozpočet na celý program. 
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P. Beňo – dal nejaký návrh, možno miestny úrad po hlbšej analýze ešte na niečo príde, rozpočet je 

prebytkový, prebytok je cca 1 700,- EUR, aj tieto športové aktivity možno ešte v rámci roka zmeniť. 

 
P. Ténai - dôvodom prečo nie sú peniaze je skutočnosť, že niekto nastavil veci mimo nás, na 

poslednej finančnej komisii predložil nejaké čísla na porovnanie, MČ Košice - Krásna má 4 501 
obyvateľov a dostáva na podielových daniach 475 000,- EUR, MČ Košice - Sever s vyše 21 000 

obyvateľmi dostáva 456 657,- EUR. Príspevok obyvateľa Severu do podielových daní by mal byť 

spätne od mesta vyšší ako 22,44,- EUR, ktorý momentálne vychádza, na Krásnu vychádza 105,- EUR. 
Urobil si prehľad, kde porovnal ako funguje systém prerozdelenia peňazí medzi mestom a mestskými 

časťami v Bratislave a v Košiciach. Bratislava má mestskú časť Podunajské Biskupice, ktorá má  
porovnateľnú rozlohu a počet obyvateľov ako Mestská časť Košice - Sever a dostáva na daniach z 

mesta 3. 070 000,- EUR, samozrejme má aj iné kompetencie, rieši iné veci. Ale zákony Slovenskej 
republiky platia pre obidve mestá Bratislavu aj Košice, Bratislava prerozdeľuje 68 % dane z príjmov 

fyzických osôb, mestské časti dostávajú 32 %. Košice vôbec neprerozdeľujú daň z nehnuteľností 

medzi mesto a mestské časti, je to 20.830 000,- EUR, v Bratislave sa to delí pol na pol, my sme 
najväčšia mestská časť, máme najväčší výber dane z nehnuteľností. 

Na základe týchto skutočností pripravil návrh uznesenia, ktorý prečítal. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 

1. nesúhlasí s prerozdelením výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti, 
konkrétne pre MČ Košice – Sever vo výške 456 657,- EUR, pretože nevychádza zo 
skutočného stavu počtu obyvateľov zisteného z posledného sčítania obyvateľstva 
SR a rozlohy MČ. 

 
2. žiada starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby požiadal mesto Košice o výnos 

dane na 1 obyvateľa vo výške 126,84 EUR, teda pre Mestskú časť Košice – Sever 
v celkovej výške 2.580 940,- EUR. 

 
 
P. Filipko - s prvou časťou uznesenia súhlasí, s druhou časťou nie, je nereálne zaväzovať starostu, aby 

od mesta takéto peniaze pýtal, lebo sa zosmiešni. 
 

P. Železník - spolu s peniazmi treba žiadať aj rozšíriť kompetencie mestských častí. 

 
P. Šmída – pripomenul zastupiteľstvu, že predmetom a bodom rokovania je rozpočet mestskej časti, 

toto patrilo do bodu Rôzne. 
 

Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu. 
 

P. Beňo prečítal návrh p. Ténaia. Starosta dal o ňom hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 15 

poslancov. 
 

 
Hlasovanie č. 17  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 
P. Beňo prečítal svoj protinávrh k Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013. 

 
 

Návrh uznesenia: 
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. d) 
Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
                            

a)   schvaľuje 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2013 podľa priloženého návrhu: 

Bežné príjmy   1 217 448 € 

Kapitálové príjmy       30 000 € 

Finančné operácie       42 908 €   

Príjmy spolu   1 247 448 € 

Bežné výdavky   1 215 638 € 

Kapitálové výdavky       74 718 € 

Finančné operácie                0 € 

Výdavky spolu  1 290 356 €     

 

b)   berie na vedomie 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2014 a 2015 podľa priloženého 

návrhu:  

                                             rok 2014           rok 2015 

Bežné príjmy   1 234 700 € 1 234 800 € 

Kapitálové príjmy                0 €               0 € 

Finančné operácie                0 €               0 €   

Príjmy spolu   1 234 700 € 1 234 800 € 

Bežné výdavky   1 234 700 € 1 234 800 € 

Kapitálové výdavky                0 €               0 € 

Finančné operácie                0 €               0 € 

Výdavky spolu  1 234 700 € 1 234 800 € 

 
 

 
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 podľa jednotlivých položiek je 

prílohou tohto uznesenia.   
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
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Hlasovanie č. 18   za - 13,  proti – 1,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

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

       poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, že posledný záznam v poslaneckej knihe bol z 

28. novembra 2012. 
 

Starosta otvoril diskusiu, keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu a požiadal 
návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

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

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

Hlasovanie č. 19  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
11.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

 

Starosta odovzdal slovo p. Hučkovi, vedúcemu oddelenia rozvoja mestskej časti. Informácia o 
stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever bola aktualizovaná podľa stavu ako prišli jednotlivé 

podania. Dôležitejšie akcie sa preberali aj na Komisii dopravy, výstavby, investícií a životného 
prostredia. V prípade záujmu podá k jednotlivým bodom bližšie informácie. 

 

P. Železník - zaujímal sa o podrobnosti dostavby bytového domu na Lomnickej ulici a vytvorenie 
parkovacích miest, kde presne si ich investor predstavuje, či budú v zelenom pásme.  

Odpovedal p. Hučko - ide o dostavbu bytového domu, ktorý by mal byť situovaný na mieste terajšej 
kotolne. Investor nevedel riešiť parkovacie miesta na vlastnom pozemku, požiadal mesto o prenájom, 

určitá forma zámeru bola predložená aj mestskej časti. Posledný návrh predpokladal vytvorenie 
parkovacích miest vedľa výmenníkovej stanice na Cyklistickej ulici. Na jednaní u p. starostu sme 

vysvetlili navrhovateľovi, že to miesto je už teraz sčasti využívané na parkovanie pozdĺžne, vytvorením 

kolmých miest by investor nedosiahol nárast kapacity. V súčasnej dobe sa tento návrh prepracúva a 
ešte nemáme finálnu podobu, riešenie, ktoré predložili, nebolo akceptovateľné.  

 
P. Zimmermannová - táto téma jej veľmi leží na srdci, včera jej volal obyvateľ tejto ulice, ktorý už 

druhýkrát bol na Útvare hlavného architekta, vzniesol argumenty proti tomu, čo sa tam chce stavať, 

to, čo občanom nebolo umožnené, investorovi ÚHA odsúhlasí. Plánuje zvolať komisiu, kde pozve tohto 
občana, možno aj investora, aby vysvetlil svoj zámer, občania nemajú kde parkovať a podnikatelia 

tam parkujú so svojimi autami slúžiacimi na podnikanie. Požiadala o zápis z posledného rokovania 
Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia, ktorý neobdržala. Želala by si, aby jej 

chodili maily na jej súkromnú adresu, ktorú navštevuje najčastejšie.  
 

Reagoval starosta -  zápisy z rokovania komisie boli rozposlané mailom. 
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Starosta ukončil diskusiu, p. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

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

Hlasovanie č. 20  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

12.  Návrh na odpísanie pohľadávok 

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

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
a) schvaľuje odpis pohľadávok voči klientom opatrovateľskej služby vo výške 149,85 €  
    a odpis pohľadávok voči klientom Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 530,75 €. 
 
b) schvaľuje odpis pohľadávky voči Balajty ROXY za prenájom Amfiteátra vo výške 
    331,94 €. 
 
c) schvaľuje odpis pohľadávky voči p. Babičovej z titulu vratky materského príspevku  vo 
    výške 331,94 €. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 21       za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

13.  Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v roku 2012 
 

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

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie 
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Ročnú správu o činnosti kontrolórky  Mestskej časti Košice – Sever za rok 2012.  
 

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

Hlasovanie č. 22 za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 
13/1.   Harmonogram poslaneckých dní 

 
Materiál k tomuto bodu uviedol p. Filipko, ktorý ho navrhol do programu rokovania dnešného 

zasadnutia MZ. Harmonogram poslaneckých dní, miesto konania a čas konania bol schválený 
Uznesením č. 184/2013 dňa 7. februára 2013. Pretože dosť problematicky dochádzalo k nahlasovaniu 

poslancov na jednotlivé termíny, aby boli všetky termíny obsadené, po dohode s viacerými poslancami 

navrhol postupovať podľa abecedy. Ešte dnes mali poslanci možnosť sa vyjadriť, ale nedostal žiadne 
zmeny k obsadeniu jednotlivých termínov. 

 
Navrhuje zrušiť časť Uznesenia č. 184/2013 v bode c) a v bode d) a doplniť schvaľovaciu časť. 

Prečítal pripravený návrh uznesenia. Text uznesenia aj s rozpisom termínov poslaneckých dní na rok 

2013 odovzdal návrhovej komisii a požiadal miestny úrad o zverejnenie na webovej stránke. 
 

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

P. Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

1. ruší časť Uznesenia č. 184/2013 z XXI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 
7.2.2013 v bode c) a d) 

 
2. schvaľuje 

a) nové termíny konania poslaneckých dní podľa priloženého rozpisu. 
 
b) Ak sa poslanec nemôže zúčastniť v určenom termíne, zabezpečí za seba  

náhradu. Ak má poslanec záujem o účasť navyše aj v termíne mimo určeného 
poradia, oznámi to kancelárii starostu a požiada o zverejnenie informácie. 
Zároveň mestská časť zverejní informáciu o konaní poslaneckého dňa na 
webstránke medzi aktualitami s uvedením mena, ktorý poslanec alebo poslanci 
sa zúčastnia.  

 
Rozpis termínov poslaneckých dní na rok 2013 je prílohou tohto uznesenia. 

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

Hlasovanie č. 23 za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 
14.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
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Prihlásil sa p. Železník s dopytom, privítal p. Gavreckého, podpredsedu Rady seniorov a chcel 

reagovať na list zo zasadnutia Rady seniorov, v ktorom bolo konštatovaných veľa pozitív na adresu 

pána starostu, z čoho má radosť. Avšak boli konštatované aj negatíva, a to komunikačné problémy 
s miestnym úradom, ktorý neinformoval predsedu Rady seniorov, že cez jarné prázdniny bude Senior 

dom zatvorený. Zástupcovia Rady seniorov vyslovili požiadavku, že by chceli byť prítomní pri výbere 
správcu Denného centra. Prihovoril sa zato, aby p. Gavreckému bolo udelené slovo.  

 

Starosta dal hlasovať, aby p. Gavrecký mohol vystúpiť. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 24  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    návrh bol schválený. 
 
P. Gavrecký poďakoval starostovi za slovo a poskytnutie peňazí na činnosť, snáď im to postačí, lebo 

sa budú spolupodieľať na financovaní jednotlivých akcií. Od januára fungujú v nových podmienkach, 

sú maximálne spokojní s brigádnikmi, ktorých im úrad zabezpečil, rozsah poskytovaných služieb je pre 
nich postačujúci, lebo celú obsahovú náplň činnosti v Senior dome si Rada seniorov vie zabezpečiť 

sama. Ak im bude vytvorený priestor pre činnosť a budú mať aspoň malé finančné zabezpečenie, 
práca v Senior dome bude pokračovať podľa ich predstáv. Vyjadril obavy z fungovania do budúcnosti, 

keďže brigádničky 15. apríla 2013 končia. Poslanci neschválili peniaze na mzdu zamestnanca, ktorý 

bude od 15. apríla až do konca roka zabezpečovať túto činnosť. Seniori si sami nebudú otvárať 
a zatvárať klub, ani upratovať. Ich úlohou je riadiť obsahovú náplň činnosti klubu. Požiadal poslancov, 

že ak majú možnosť nejakým spôsobom prispieť k ich práci čímkoľvek, uvítajú to. Bol im poskytnutý 
stolík a stoličky, ale ešte stále majú nedostatočnú vybavenosť pre 100 ľudí, lebo taká je kapacita 

všetkých miestností klubu. Ponúkol pomoc členov klubu pri usporiadaní akcií miestneho úradu. 
Spomenul, že mali posedenie na Deň matiek, pán starosta im poskytol určitú čiastku, čo považujú za 

pekné gesto a ďakujú zato. Pozval poslancov do Senior domu kedykoľvek budú mať cestu okolo. 

Informoval, že v letných mesiacoch máj, jún, júl, august, september bude Senior dom otvorený len 3 
dni v týždni, ktoré dni to budú, na tom sa dohodnú.    

 
Reagoval p. Filipko – poslanci uznesením rozhodli, aby mestská časť zabezpečovala správcovstvo 

Denného centra vlastným zamestnancom. V rozpočte mestskej časti na chod úradu sú schválené 

peniaze na mzdy, poslanci nepristúpili k škrtaniu tejto položky s ohľadom nato, aby neznemožnili 
úradu zabezpečiť túto aktivitu. Všetky ostatné položky nevyhnutné na chod Denného centra sú 

v rozpočte schválené. Dúfa, že nedôjde k obmedzeniu prevádzky a nebude potrebné Denné centrum 
zatvoriť, úrad by to mal zvládnuť.  

 

P. Filipko podal 2 interpelácia: v prvej interpelácii žiadal vyriešiť problém s webovou stránkou, 
v posledných týždňoch registruje problémy s webom mestskej časti, boli vytvorené podmienky, aby 

tam poslanci mohli vyjadriť svoje názory, boli vytvorené na diskusie - nevie otvoriť komentáre, nedá 
sa pridať komentár. Žiada starostu urobiť nápravu, mnohokrát sú články napísané trochu tendenčne 

a treba poopraviť verejnú mienku. Zároveň žiada aktualizovať niektoré údaje, stále naráža na nejaký 
neaktuálny údaj, napr. poslanecké dni, visí tam starý údaj z roku 2012. Treba sa tomu venovať, tá 

webstránka nie je zlá, sú tam dobre urobené veci, ale toto kazí celkový dojem z nej.   

 
Druhá interpelácia sa týkala stanovísk, ktoré dáva mestská časť k predaju a zámene nehnuteľností. 

V mestskej časti Košice – Staré mesto sa miestne zastupiteľstvo vyjadruje uznesením k predaju 
nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na území mestskej časti a k zámenám pozemkov, ktoré sú 

v majetku mesta. Pri každom takomto prípade mesto Košice osloví mestskú časť, aby sa vyjadrila 

stanoviskom. Je to príliš veľká práca a záťaž pre mestskú časť takéto materiály pripravovať, zasielať 
poslancom a zvolávať miestne zastupiteľstvo, ale je to dôležité. Mnohokrát pri rozbiehaní nejakej 

nežiadanej investičnej aktivity práve odpredaj nejakého priestoru alebo odkúpenie pozemku môže 
pozastaviť, aby sa tam tá aktivita nezrealizovala. Z tohto hľadiska je dôležité, aby miestne 

zastupiteľstvo malo možnosť sa k tomu vyjadriť, minimálne by malo dostať informáciu, kde dávala 
mestská časť aké stanovisko. Toto je téma, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť a aj po konzultácii 

s úradom prijať rozhodnutie, ako by to mohlo rozumne fungovať. Cieľom je, aby poslanci mali 
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možnosť sa oboznámiť s nejakým zámerom a vyjadriť sa k nemu. Väčšinou za takouto zmenou 

vlastníckych práv je nejaký iný zámer, ktorý sa chystá. 

 
P. Zimmermannová – súhlasí s kolegom, keď sa občania dozvedia o nejakej aktivite sú vždy vystavení 

časovej tiesni, nestihnú podniknúť žiadne kroky na svoju obranu, celý problém je v tom, že vyjadrenie 
ÚHA k zámyslu stavby sa miestny úrad nedozvie dosť zavčasu. Nie je to chyba miestneho úradu, je to 

chyba ÚHA, rozmýšľa nad tým, požiadať ÚHA, aby v čase, keď príde nejaký záujemca s aktivitou, mali  

možnosť zaujať k tomu vopred stanovisko. Týka sa to Lomnickej ulice, kde mesto odpredalo 22 m², 
aby investor mohol postaviť bytový dom. 

 
P. Železník – reagoval na interpeláciu p. Filipka ohľadom webstránky. Problém nie je v počítačoch, 

problém je jednoznačne na stránke, sťažoval sa aj u p. Gibódu. Došlo k tomu tým, že sa tam pridal 
nový modul Twitteru a ten znemožňuje pridávať diskusné príspevky. 

 

Prednosta MÚ – najskôr sme si mysleli, že problém je v našich počítačoch, problém nastal v tom, že 
Facebook zmenil parametre navádzania, správa sa to pri rôznych prehliadačoch inak, je to 

programátorská záležitosť, je to aj vec peňazí, aby sme ten modul nastavili, riešime to. 
 

P. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti reagoval na druhú interpeláciu p. Filipka –  

oddelenie rozvoja všetky aktivity postupuje na Komisiu dopravy, výstavby, investícií a životného 
prostredia a všetky zámery, ktoré sa zverejňujú, dávajú na webstránku. Keď právne oddelenie 

vypracúva stanovisko k odpredaju mestského majetku, každý prípad konzultuje s oddelením rozvoja. 
V prípade, ak ide o investičné aktivity, oddelenie rozvoja ich predkladá komisii. Je zbytočné, aby 

zastupiteľstvo rozhodovalo napr. v prípade, ak má niekto o 20 cm posunutý plot a ide si to 
vysporiadať na mesto. Závažné veci sa k poslancom vždy dostanú. 

 

P. Ténai mal 2 interpelácie – v prvej sa obrátil na pána starostu, či robí mestská časť niečo 
s odstraňovaním poškodených komunikácií, či existuje nejaký harmonogram, čo sa bude opravovať 

a kedy sa bude opravovať a či sa prijímajú nejaké opatrenia v súvislosti s komunikáciami. Na Severe 
sú veľké jamy a výtlky hlavne v tých vnútrosídliskových častiach, písal o tom aj denník Korzár.  

 

Vyjadril sa p. Hučko – počas celého roka pravidelne spisujú závady na komunikáciách a pravidelne ich 
posielajú na Magistrát mesta Košice. Minulú jeseň dokonca poslali mapy a fotky, sumarizačné územia 

s vyznačením závad na komunikáciách, asi zahltili systém, prvú várku pripomienok ešte boli schopní 
na Magistráte riešiť, potom prestali posielať aj zápisy z dispečingu, tých požiadaviek bolo asi priveľa, 

nato, aby ich mesto riešilo. Napriek požiadavkám nám nechcú dávať svoj plán práce. Komplikácie 

začínajú hneď, keď sa dostaneme z ciest, kde premáva MHD. Veľa ulíc v Mestskej časti Košice – Sever 
ja takých, o ktorých mesto tvrdí, že ich nemá v majetku. Jedna z najväčších dier bola na vjazde do 

Kisdyho ulice, pri každom daždi je tam potopa, mesto tento stav ignoruje a je schopné dať na papieri, 
že to nie je jeho. Ohľadom opráv vnútroblokových komunikácií sa občania budú na poslancov aj 

naďalej obracať, lebo mesto jednoducho skonštatuje, že ich nemá ani v správe.  
 

Druhá interpelácia p. Ténaia - oslovili ho občania z rodinných domov na ul. Na stráni, ktorí v januári 

a hlavne v marci, keď bola kalamita, niekoľko týždňov nemali odpratanú cestu a odvezený odpad. 
Pýta sa ako je zabezpečovaná zimná údržba a ako je zabezpečovaný odvoz smetí a či mestská časť 

prijala nejaké opatrenia, aby sa tomu zabránilo. Všetci platíme dane a poplatok za odvoz odpadu. Ak 
to nie je zabezpečované, niekde je asi chyba. 

 

Reagoval starosta – čo sa týka opráv výtlkov, tam kde jazdí MHD je schválený harmonogram. Čo sa 
týka mimoblokových komunikácií, poslanci práve schválili nulu na opravy jám a výtlkov v Programe 3: 

Komunikácie, hoci sme navrhovali 10 000,- EUR. 
 

Aj k druhej interpelácii p. Ténaia sa vyjadril p. Hučko - čo sa týka odvozu smetia a zimnej údržby, 
písali 3 listy ohľadom ulíc, kde mesto nezabezpečuje zimnú údržbu a nevykonáva odvoz smetia počas 

zimných mesiacov – Na stráni, Chrastie, Bankov, je si 6 takýchto lokalít. Dostali odpoveď z mesta, že 
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túto cestu nemá mesto zaradenú v cestnej sieti, preto nie je zaradená ani do operačného plánu zimnej 

údržby. Mesto je schopné dať odpoveď, že tam ani nepríde. Požiadali mesto, aby tieto problémové 

komunikácie zaradilo do cestnej siete mesta a odpovedali nám, aby sme dodali projektovú 
dokumentáciu, odovzdávacie protokoly, rozpočty a i. Ako keby sme my boli tí, ktorí tú cestu tam 

vybudovali. Pritom sú schopní od obyvateľov vyberať daň z nehnuteľností a poplatok za odvoz 
odpadu, hoci tam dispečer nepošle ani smetiarske auto alebo auto s radlicou. Pripraví aj písomnú 

odpoveď, kde bude celá genéza, čo sa už urobilo. 

 
P. Zimmermannová sa dopytovala, prečo nemôže dostávať poštu do svojej súkromnej schránky. 

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

 
 

15.  Rôzne  

 
P. Beňo – upozornil starostu, že prednosta MÚ ako zamestnanec Mestskej časti Košice - Sever podľa 

rokovacieho poriadku sa má zúčastňovať zasadnutí MZ, nemôže na zasadnutí vystupovať ako občan, 
hoci sa  môže zúčastňovať aktivít. Nie je v tom nič osobné. 

 

Reagoval prednosta MÚ - dnešný deň čerpá dovolenku, napriek tomu sa zúčastnil zasadnutia MZ. 
 

Prednosta MÚ potom informoval o splnení Uznesenia č. 185/2013, ktoré navrhol p. Šmída o prehľade 
nehnuteľností. Materiál je spracovaný a v krátkom čase bude písomne odoslaný poslancom, chce si 

ujasniť, či to bude postačujúce, spracovali budovy - Amfiteáter, budovu Detských jaslí na ul. 
Gerlachovskej, Denné centrum na ul. Obrancov mieru, prevádzku na Obrancov mieru MILK-AGRO, 

spol. s r.o., Kultúrne stredisko Hornád na Mieri. Spracovanie je dosť náročné, toto zabralo viac ako 2 

týždne, k niektorým budovám nie sú projekty, pýtal sa, či sa poslanci uspokoja s budovami, kde sa 
reálne nejaký nájom uskutočňuje alebo tam chcú mať aj pozemky - malé trojuholníčky, ktoré má MČ v 

správe. 
 

P. Šmída - v prvom kole všetky, čo sú ekonomicky využiteľné, najskôr tie najväčšie a potom postupne 

spracovať aj pozemky. 
 

P. Skalický - možno aj časti pozemkov by sa dali využiť ekonomicky na reklamu a pod. 
 

P. Železník - v minulom období dostali podobný zoznam, ktorý bol oveľa obšírnejší. 

 
Poslanec Filipko požiadal, aby mohol vystúpiť obyvateľ mestskej časti p. Zoltán Korponay, starosta dal 

o tomto návrhu hlasovať,  prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 25  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    návrh bol schválený. 
 

P. Korponay - zúčastňuje sa na zasadnutí miestneho zastupiteľstva so svojou požiadavkou už 
druhýkrát, zastupuje 51 majiteľov garáží, ktorí platia daň z nehnuteľností, ide im o pouličné osvetlenie 

ku garážam. V noci sa tam  boja chodiť, zdržiavajú sa tam bezdomovci. Mestská časť ich posiela na 
mesto a mesto na mestskú časť, sú občanmi Severu, na osvetlenie by potrebovali 2 000,- EUR. 

 

Odpovedal p. Hučko - mestská časť bola v kontakte s Magistrátom, ktorý vyčíslil predbežné náklady a 
prisľúbil, že to zaradí do plánu, nakoľko na meste tiež škrtali v rozpočte, p. Korponayovi sme zaslali 

odpoveď z mesta, že opätovne nato nebudú mať peniaze. Žiadosť je stále na meste, žiadali sme o 
osvetlenie vo viacerých lokalitách, na všetky žiadosti sme dostali odpovede s týmto znením.  

 
P. Filipko - mestská časť v rozpočte nato nenašla peniaze, mesto nato tiež nemá peniaze, bolo by 

dobre, keby to celé nefinancovala mestská časť, nech nato prispeje aj mesto.  
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P. Zimmermannová - keby sa tento problém mesto podujalo riešiť, bol by problém s parkovaním 

menší, lebo mnohé garáže sú nefunkčné práve z uvedeného dôvodu. Keby sa vytvorili podmienky na 
parkovanie, ten stisk na uliciach by bol menší. 

 
 

16.  Záver 

 
Starosta Gaj ukončil XXIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, všetkým 

poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť a poprial pekný večer. 
 

 
Košice, 4.4.2013 

 

 
Zapísala:  
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