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ZÁPISNICA 
  
 

z  XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 29.4.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  Žiadosť poslancov o zvolanie rokovania miestneho zastupiteľstva 
  Pozvánka na zasadnutie MZ 
  Listina prítomných 
  Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 
Dátum a čas rokovania: pondelok, 29. apríla 2013, od 15.00 do 17.45 hod. 
 
Počet  zvolených poslancov: 23 
 
Počet prítomných:   18 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Počet neprítomných:  5   

poslanci Branislav Gajdoš, Andrea Miklošová, Vladimír Sedlák, Martin 
Skalický a Marcel Vargovčák sa ospravedlnili pred konaním zasadnutia 
 

 
Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
Jana Nováková – miestna kontrolórka 
 

 
Priebeh rokovania: 
 
1.  Otvorenie zasadnutia 
 
Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril XXIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 
poslancov, občanov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 
prítomných 16 poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné. 
 
 
2.  Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Richarda Šmídu a Annu Zimmermannovú. 
 
Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.  
 
Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Beňa, Dobránskeho a Železníka. 

 
Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Filipka, Kuczika a Novitzkú. 
 
Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Prítomných pri hlasovaní 
bolo 16 poslancov. 
 

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

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Viliam Beňo, Andrej Dobránsky, a  
Pavol Železník. 
 
mandátovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Ladislav Kuczik a  
Natália Novitzká. 
 

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení. 
 
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Stanislava Dobranského, Hedvigu Maczejkovú a Alenu 
Pustaiovú, 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. Beňo navrhol zameniť body č. 6 a č. 4. 
 
P. Železník navrhol doplniť bod programu: Stanovisko k odkúpeniu pozemku pri kostole sv. Ondreja 
na Podhradovej na vybudovanie Farského centra a zaradiť ho ako bod 7. 
 
Poslankyňa Zimmermannová navrhla doplniť 2 body programu. 
 
Prvým je bod Rôzne s 2 odrážkami: Investičný zámer ul. Lomnická a Investičný zámer ul. Kisdyho 
a navrhla tento bod označiť ako bod 8. 
 
Druhým je bod: Interpelácie a dopyty poslancov, ktorý navrhla označiť ako bod 9.  
 
Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za  
jednotlivé návrhy. 
 
Hlasovanie o návrhu p. Beňa zameniť body č. 6 a č. 4. 
Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 16 ,  proti – 0 ,  zdržal sa – 0.  
 Bod č. 6 bude prerokovaný ako bod č. 4. 
 

Hlasovanie o návrhu poslanca Železníka doplniť bod programu: Stanovisko k odkúpeniu pozemku pri 
kostole sv. Ondreja na Podhradovej na vybudovanie Farského centra. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 
poslancov. 
 

Hlasovanie č. 3:  za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
     Navrhnutý bod bude zaradený do programu rokovania a bude 
     označený ako bod 7.  
 
Hlasovanie o 1. návrhu poslankyne Zimmermannovej doplniť bod Rôzne s 2 odrážkami: Investičný 
zámer ul. Lomnická a Investičný zámer ul. Kisdyho, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4:  za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 Navrhnutý bod bude zaradený do programu rokovania a bude 
  označený ako bod 8.  
 

Hlasovanie o 2. návrhu poslankyne Zimmermannovej doplniť bod Interpelácie a dopyty poslancov, 
prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5:  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 1.  
 Navrhnutý bod bude zaradený do programu rokovania a bude 
  označený ako bod 9.  
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 17 poslancov. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovanými 4 pozmeňovacími návrhmi. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 
poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 6:  za - 16,  proti – 1,  zdržal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
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Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XXIV. 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 Uznesení č. 191/2013 a 193/2013 prijatých na XXIII. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva dňa 4.4.2013, ktorých výkon bol pozastavený 
5. Výsledky ankety organizovanej Miestnym úradom MČ Košice – Sever v mesiaci marec 2013 
6. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie 

a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever vo vybraných lokalitách 
7. Stanovisko k odkúpeniu pozemku pri kostole sv. Ondreja na Podhradovej na vybudovanie 

Farského centra  
8. Rôzne 

- Investičný zámer ul. Lomnická 
- Investičný zámer ul. Kisdyho  

9. Interpelácie a dopyty poslancov 
10. Záver 

 
 

 
4.  Prerokovanie Uznesení č. 191/2013 a 193/2013 prijatých na XXIII. zasadnutí 
     Miestneho zastupiteľstva dňa 4.4.2013, ktorých výkon bol pozastavený 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Do diskusie sa prihlásil prednosta MÚ a zdôvodnil, prečo starosta nepodpísal Uznesenie č. 191/2013 a 
Uznesenie č. 193/2013.  
 
Uznesenie č. 191/2013, ktorým sa schvaľovali zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov pán 
starosta nepodpísal, lebo sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, ide o sporný nový bod 7. 
ktorý znie: „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". Uznesenie, podľa ktorého majú byť 
vyplatené prostriedky, ktoré nie sú rozpočtované, je nevykonateľné. 
 
Uznesenie č. 193/2013, ktorým miestne zastupiteľstvo prijalo rozpočet, je v rozpore s § 10 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov: obec a VÚC sú pri zostavovaní rozpočtu povinní prednostne zabezpečiť krytie 
všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. 
Rozpočet, ktorý bol schválený, sa nevysporiadal s týmito záväzkami.  
Upriamil pozornosť taktiež na § 11 ods. 1 tohto zákona - ak rozpočet obce alebo rozpočet VÚC na 
nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo VÚC do 31. decembra 
bežného roka, hospodári obec alebo VÚC podľa rozpočtu obce alebo rozpočtu VÚC predchádzajúceho 
rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom 
mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu VÚC 
predchádzajúceho rozpočtového roka. Navrhnutý rozpočet sa nevysporiadal s čerpanými 
prostriedkami. 
 
P. Filipko - pýtal sa ohľadne prvého uznesenia, v čom nesedia čísla, o koľko peňazí je tam menej, 
neuviedli fakty. 
Odpovedal starosta - ak má vyplatiť odmeny spätne, potrebuje vedieť ich výšku a zapracovať ich do 
rozpočtu, odmeny neboli spracované, neeviduje žiaden záväzok voči poslancom k 31.12.2012. 
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Pokračoval p. Filipko - Uznesenie č. 191/2013 rieši tento rok, je presvedčený, že sa ani nevyčerpajú, 
lebo bolo veľa chýbajúcich, vyplatí sa menej ako je navrhnuté v rozpočte, nedostal jasnú odpoveď, 
koľko peňazí by tam malo byť.  
 
Starosta citoval bod 7. uznesenia a pýtal sa, čo sa rozumie predchádzajúcim obdobím, sú tri výklady. 
Verí, že aj prokurátor svojím výrokom posunie tento problém. 
 
P. Šmída - môžu si vybrať, za ktoré obdobie vyplatia odmeny, ktoré dlhujú, lebo skutočnosť, že sa 
nezaúčtuje faktúra neznamená, že táto faktúra neexistuje, treba vyplatiť najskôr staré dlhy. Plynú aj 
úroky z omeškania, kým sa nevyjadria, či platia istinu alebo úroky, platia úroky.  
 
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností - rozprávať v hádankách nevidí 
ako účelné, poslanci by mali povedať o čo im ide, aby uznesenie bolo nespochybniteľné, jednoznačné, 
určité a vykonateľné. Dávať alternatívne riešenia na výber, mu nepripadá ako šťastné riešenie. 
Dôležité je, aby bol pochopený a vyjadrený sledovaný účel, riešenie sa nájde. 
 
P. Šmída - tu je všetko jasné, miestny úrad si urobí dochádzku poslancov, vyjde mu koľko dlhuje 
každému poslancovi. Každý z poslancov eviduje nejakú čiastku ako pohľadávku voči úradu.  
  
P. Stavrovský - tu treba vidieť úzku previazanosť na schvaľovaný rozpočet.  
 
P. Filipko navrhol, aby potvrdili pôvodné uznesenie. 
 
P. Železník ako člen návrhovej komisie prečítal znenie Uznesenia č. 191/2013 z XXIII. zasadnutia MZ 
MČ Košice – Sever, konaného dňa 4.4.2013, ktorého výkon starosta pozastavil: 
 
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," 
 
 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. 
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       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. 
 
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Monika Vajányiová, kvórum sa zvýšilo na 18 poslancov. 
 
Starosta dal hlasovať o potvrdení tohto uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7:   za - 16,  proti – 2,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo potvrdené. 
 
 
Uznesenie č. 193/2013 
  
P. Beňo - informoval, že ako predseda finančnej komisie sa stretol s prednostom MÚ a p. Luczym, 
vedúcim oddelenia ekonomického a hospodárskej správy, vykonzultovali si niektoré veci, má 
pripravený nový návrh na uznesenie, prečíta jednotlivé položky, ktoré poslanci navrhujú zmeniť oproti 
pôvodnému návrhu. 
Uviedol niekoľko poznámok k niektorým položkám: k informácii na webovej stránke, že poslanci 
vyškrtli položku, kde je zahrnutá aj oprava Kalvárie - treba začať robiť cez investičné projekty a cez 
kapitálové príjmy a výdaje, nie opravy. Čo sa týka sociálnych vecí, v opatrovateľskej službe došlo k 
nárastu výdajov, po overení na meste Košice dospel k záveru, že nie je potrebné umelo navyšovať 
niektoré náklady, ktoré sú nad rámec peňazí, ktoré dostane mestská časť od mesta Košice. Navrhuje, 
aby sa začalo s rekonštrukciou suterénu v Dennom centre, čo sa už dávno plánovalo, na Materské 
centrum navrhujú investíciu 7 000,- EUR, aby sa dal v Dennom centre využívať aj suterén.   
 
P. Beňo prečítal položky, ktoré miestne zastupiteľstvo navrhuje zmeniť:    
 
Program 1: Služby občanom 
Funkčná klasifikácia 06.2.0. Trhovisko Mier položka 6 Obnova trhovísk – 500,- EUR 
Funkčná klasifikácia 06.2.0. Trhovisko Merkúr položka 8 Obnova trhovísk – 500,- EUR 
 
Funkčná klasifikácia 06.1.0. položka 1 Výroba a montáž uličných tabúľ – 1 000,- EUR 
      
Program 2: Odpadové hospodárstvo 
Ostáva ako navrhol miestny úrad. 
 
Program 3: Komunikácie 
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Funkčná klasifikácia 04.5.1. Cestná doprava položka 2 b) prístupové cesty, parkoviská – v bežných 
výdavkoch 0, v kapitálových výdavkoch 20 000,- EUR 
položka 3 oprava jám a výtlkov bežných výdavkoch 0 EUR, v kapitálových 0 EUR 
položka 9 cyklistické chodníky v bežných výdavkoch 0 EUR, v kapitálových 0 EUR 
 
Program 4: Kultúra a šport 
Funkčná klasifikácia 08.6.0. položka 1 Dotácie na kult. a šport. akcie – 300,- EUR  
 
Funkčná klasifikácia 08.2.0. položka 8 Kultúrne akcie v DC – 800,- EUR 
         položka 14 Mimoklubové aktivity seniorov – 2 300,- EUR 
         nová položka 16 Aktivity Únie žien – 200,- EUR 
 
Program 5: Prostredie pre život 
 
Funkčná klasifikácia 06.4.0. položka 1 Verejné osvetlenie – v kapitálových výdavkoch 5 000,- 
EUR, v bežných výdavkoch  0 EUR 
 
Funkčná klasifikácia 05.6.0. položka 1 Deratizácia ver. plôch v bežných výdavkoch 3 450,- EUR 
 
Funkčná klasifikácia 06.2.0. položka 3 Venčoviská - v kapitálových výdavkoch  0 EUR 
 
Funkčná klasifikácia 05.6.0. položka 2b) Kosenie nezverených plôch - v bežných výdavkoch 1 080,- 
EUR, v kapitálových výdavkoch  0 EUR 
 
Funkčná klasifikácia 08.1.0. položka 4 Športoviská (Letná) - v bežných výdavkoch 5 000,- EUR, 
v kapitálových výdavkoch  0 EUR 
    položka 5 Ihrisko Polianska - v kapitálových výdavkoch 5 000,- EUR 
 
Program 6: Sociálne služby 
Funkčná klasifikácia 10.2.0.2. položka 4 Energia, voda a komunikácie – 2 150,- EUR  
                      položka 5 Materiál – 1 000,- EUR 
 
Funkčná klasifikácia 09.5.0.2  položka 2 Energia, voda a komunikácie – 8 500,- EUR 
           položka 4 Opravy a údržba  - 1 000,- EUR   
           položka 8 Materské centrum – v bežných výdavkoch 0 EUR, 
v kapitálových výdavkoch 7 000,- EUR 
           položka 14 Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania – 0 EUR 
                                            položka 15 Poistné a príspevky do poisťovní – 0 EUR 
                      položka 16 Odmeny na základe dohôd – 0 EUR 
            nová položka 17 Nákup stoličiek a stolov do čitárne – 1 100,- EUR 
  
Program 7: Podporná činnosť 
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6  položka 4 Energia, voda a komunikácie – 63 000,- EUR 
            položka 5 Materiál – 6 500,- EUR    
            položka 6 Reprezentačné – 670,- EUR 
            položka 7 Dopravné – 2 200,- EUR 
            položka 8 Oprava v budove MÚ – 2 500,- EUR 
            položka 9 Údržba VT – 2 000,- EUR  
            položka 10 Nájomné za prenájom – 4 010,- EUR 
            položka 11 Ostatné tovary a služby – 5 815,- EUR 
 
položka 12 Odmeny poslancom a neposlancov (členov komisií) – 41 007,- EUR 
položka 12a Odvody za poslancov a neposlancov (členov komisií) – 14 332,- EUR 
            položka 19 Nákup prívesného vozíka - v bežných výdavkoch 350,- 
EUR, v kapitálových výdavkoch  0 EUR 
            položka 21 KPK - v kapitálových výdavkoch 1 000,- EUR 
            položka 22 Verejné obstarávanie – 973,- EUR 
            položka 32 Nevyhnutná údržba Gerlachovská – 1 000,- EUR 
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            položka 35 Realizácia vynútených nákladov EHMK –  0 EUR 
            položka 37 Odmeny na základe dohôd – 2 000,- EUR. 
 
 
Vyjadril sa prednosta MÚ - na poslednom zastupiteľstve, ale aj na niekoľkých predchádzajúcich 
informoval o problémových strechách troch budov, ktoré sú v správe mestskej časti. Podľa zmlúv o 
zverení do správy je povinnosťou mestskej časti sa o tieto stavby starať. Požiadal poslancov, aby 
zvážili túto skutočnosť a opravy striech v budove úradu a na ostatných stavbách zahrnuli do rozpočtu, 
lebo ohrozujeme plnenie záväzkov podľa zmlúv uzavretých s mestom Košice. Druhá pripomienka sa 
týkala opráv jám a výtlkov, je toho názoru, že je nutné medziblokové výtlky riešiť bežnými výdajmi. 
Cesty sú majetkom mesta, cez kapitálové výdaje nie je možné tie výtlky opraviť, cez bežné výdavky je 
to oveľa ľahšie, oprava jednej jamy vychádza na 20-30 EUR. K sociálnym službám - náklady nie sú 
umelé, keď sme opatrovateľskú službu preniesli na úrad, náklad nie je nákladom Programu 7:, je to 
náklad Programu 6: Sociálne služby - energie, kancelárie, telefóny, je to zosúladenie so stavom, aký je 
a ako tie náklady vznikajú.  
 
P. Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí - platy opatrovateľkám nezvyšovali, v minulom roku 
odpracovali o 5 000 hodín viac. 
 
P. Filipko položil otázku p. Stavrovskému, ak poslanci nepotvrdzujú pôvodné uznesenie, či ho môžu 
zrušiť. 
 
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností - je to jedno z riešení alebo, ak 
poslanci uznesenie nepotvrdia, po uplynutí 60 dní stráca platnosť. 
 
P. Filipko navrhol zrušiť Uznesenie č. 193/2013 a prijať nové uznesenie. 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
ruší 
 
Uznesenie č. 193/2013 prijaté na XXIII. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 4.4.2013.  
 

 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8:   za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Z rokovacej miestnosti odišli poslankyňa Dobránska a poslanec Dobránsky. 
 
 
Poslanec Beňo prečítal nový návrh uznesenia. 
 
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 podľa Zásad hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Sever  
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schvaľuje 

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

 

Bežné príjmy   1 217 448 € 

Kapitálové príjmy       30 000 € 

Finančné operácie       41 268 €   

Príjmy spolu   1 288 716 € 

Bežné výdavky   1 217 448 € 

Kapitálové výdavky       71 268 € 

Finančné operácie                0 € 

Výdavky spolu  1 288 716 €     

 
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 podľa jednotlivých položiek je 
prílohou tohto uznesenia. 
   
 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9:   za - 14,  proti – 2,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
5.  Výsledky ankety organizovanej Miestnym úradom MČ Košice – Sever  
      v mesiaci marec 2013  
      
Materiál bol poslancom zaslaný mailom. 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 
P. Filipko - požiadal o prečítanie Uznesenia č. 171/2013, lebo v predloženom materiáli sa konštatuje, 
že na jeho základe mestská časť realizovala anketu. V uvedenom uznesení sa nedočítal o žiadnej 
ankete, preto žiadal o vysvetlenie. 
 
Prednosta prečítal požadované uznesenie. Miestny úrad zvolil tento spôsob, aby zistil záujem občanov. 
Forma ankety sa im zdala najefektívnejšia a najjednoznačnejšia, aby pripravili poslancom také 
podklady, aby mohli rozhodnúť o vyhlásení zbierky v takom rozsahu, ako ho v uznesení navrhli.  
 
P. Filipko položil ďalšiu otázku -  z akej položky rozpočtového provizória kryjú náklady na anketu? 
Odpovedal prednosta MÚ - v rozpočte vznikla nová položka odmeny z dohôd, v minulosti sa odmeny 
vyplácali zo mzdových položiek. 
 
P. Kuczik sa opýtal, koľko stála mestskú časť anketa na odmenách z dohôd. Reagoval prednosta - 
anketu uskutočňovalo 12 ľudí počas 6 dní, s výškou hodinovej odmeny 2,5 EUR, spolu v čistom 600,- 
EUR. Myslí si, že tá anketa je dostatočne čitateľná a dá sa prijať zmysluplné rozhodnutie. Ak sa 
poslanci stotožnia s výsledkami, môže to priniesť úžitok mestskej časti. 
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P. Beňo - nesúhlasí s uznesením, ktoré je v pripravenom materiáli, takto všeobecne vyhlásiť zbierku je 
veľmi rizikové, preto bolo prijaté aj uznesenie, aby sa konkrétne na nejakú akciu ľudia zložili a prispela 
aj mestská časť a mestská časť vyhlási zbierku. Takto všeobecne cez anketu, kde je len percentuálne 
určené, koľko percent má záujem, sa verejná zbierka nedá robiť.  
 
 
Starosta požiadal p. Beňa, aby bližšie špecifikoval riziko. 
 
P. Beňo – myslel etické riziko, prídu nejaké peniaze na miestny úrad z nejakej ulice a kľudne sa môže 
stať, že ihrisko sa bude robiť na inej ulici.  
Prednosta MÚ – to sa stať nemôže, zbierka má určené pravidlá, ak niekto chce prispieť, prispeje na 
konkrétnu lokalitu. Ak príde podnikateľ a povie, že chce prispieť napr. na ihrisko na Bankove 1 000,- 
EUR, netreba na to zbierku, uzavrie sa s ním darovacia alebo iná zmluva. To je iný vzťah, ide o to 
občanovi jednotlivcovi uľahčiť, aby mohol prispieť a aby si vážil to ihrisko, dohliadol naň a vybudovali 
sme vzťah občana k nejakej veci. 
 
P. Beňo – miestny úrad určil nejaké lokality. Miestny úrad nie je nato, aby toto určoval. Ľudia, ktorí 
majú záujem o športoviská a v tej lokalite sa nenájdu, potom neprispejú. 
 
Reagoval starosta – ak sa nájde skupina ľudí, ktorá vytvorí nejaký fond, bude sa samozrejme robiť tá 
lokalita, na ktorú sa vyzbierali. Ak bude musieť mestská časť spolufinancovať, urobí sa to ihrisko, 
ktoré je nato pripravené. 
 
P. Beňo – predložený materiál neodzrkadľuje tvrdenie starostu. 
 
P. Zimmermannová – išlo o adresnosť. Na komisiu dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia  
dostali zoznam ihrísk, ktoré treba zrušiť, aby to nebolo kontraproduktívne. Keď prídu občania napr. 
z Letnej a povedia, že majú záujem o ihrisko, potom to poslanci môžu odsúhlasiť, zvážia koľko peňazí 
majú, prispejú a môžu vyhlásiť zbierku na túto lokalitu. 
 
P. Filipko – v pôvodnom materiáli bolo predložených 5 lokalít na vyhlásenie zbierky, tam bol aj Horný 
Bankov, ale v ankete sa neobjavil. Anketa nekorešponduje s uznesením na vyhlásenie zbierky, iba 
jedna lokalita Park Obrancov mieru je zhodná. Uznáva, že nejaký obraz anketa dala. Pýtal sa, či je to 
len zhromaždenie výsledkov odpovedí za jednotlivé ulice alebo presne tak boli položené otázky.  
 
Vysvetlil prednosta MÚ – otázky sú v tabuľkovej časti ankety. V pôvodnom návrhu na uznesenie 
figurovali tieto lokality:  
 

1. Park Hroncova  
2. Horný Bankov  
3. Polianska (areál ZŠ Polianska)  
4. Národná trieda 80-86   
5. Park Obrancov mieru – Park Duklianskych obetí.  

 
V ankete sa vyjadrilo 2 105 obyvateľov mestskej časti v konkrétnych domácnostiach. V tabuľkovej 
časti ankety bolo určených 5 lokalít, ku ktorým sa respondenti vyjadrovali, či by na ne prostredníctvom 
verejnej zbierky prispeli. Z ankety vyplynulo, že najviac hlasov dostali ulice:   
 

1. Národná trieda / Vodárenská  
2. ul. Boženy Němcovej - park Hroncova  
3. ul. Hlinkova 21 – 23  
4. Park Obrancov mieru – Park Duklianskych obetí  
5. ul. Gerlachovská  
6. ul. Študentská.    

 
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Natália Novitzká.  
 
P. Szabó – z ankety vyplynulo aj to, že občania majú záujem o ihrisko, ale nie tam, kde bývajú.  
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Prednosta MÚ – druhá časť otázky znela, či občania majú záujem mať pred svojím domom ihrisko 
alebo parkovisko. Skupina obyvateľov príde s tým, že chce parkovisko, úrad začne vyvíjať nejakú 
aktivitu, príde druhá skupina z tej istej oblasti, ktorá má opačný názor. 
  
Prednosta MÚ - bola položená otázka prečo Bankov - je na našom vlastnom pozemku, musíme sa oň 
starať, má celomestský význam, je to rekreačná zóna, na Bankov by sme dokázali zohnať financie 
nielen z lokálneho prostredia.  
 
P. Filipko - navrhol uzavrieť bod anketa a otvoriť pokračovanie v bode návrh na vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky. Navrhol uznesenie, ktoré prečítal za návrhovú komisiu p. Beňo. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
berie na vedomie  
 
výsledky ankety realizovanej Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Sever. 
 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10:   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
6.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie 
      a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever vo vybraných lokalitách 
 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 
P. Filipko – kvituje výsledky ankety, k vyhláseniu zbierky v návrhu uznesenia je starý materiál, 
uznesenie je potrebné doplniť o vymenovanie lokalít, ktoré budú mať samostatné variabilné symboly.  
 
Prednosta MÚ – podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
musí byť zverejnené na úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením. Z pozvánky, ktorú poslanci MZ 
doručili miestnemu úradu, nebolo zrejmé, akú predstavu návrhu majú, nakoľko predchádzajúci návrh, 
ktorý miestny úrad asi 5x predkladal na rokovanie, neprešiel. Je toho názoru, že poslanci by mali 
lokality navrhnúť, v tom zmysle pripravia návrh, ktorý sa zverejní na úradnej tabuli a na najbližšie 
zasadnutie bude predložený na schválenie.  
 
Starosta – na základe výsledkov ankety je potrebné navrhnúť lokality.  
 
P. Filipko - stotožňuje sa s výsledkami ankety -  navrhuje 6 lokalít aj Horný Bankov, t.j. 
 

1.  Národná trieda / Vodárenská  
2.  ul. Boženy Němcovej - park Hroncova  
3.  ul. Hlinkova 21 – 23  
4.  Park Obrancov mieru – Park Duklianskych obetí  
5.  ul. Gerlachovská  
6.  ul. Študentská 
7.  Bankov.   

 
P. Zimmermannová – uvažuje, či plytvať sily na ihrisko Horný Bankov, i keď je to náš pozemok, je to 
celomestská lokalita, nevyužívajú ho len občania mestskej časti, mali by na tom participovať aj 
ostatné mestské časti. 
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Prednosta MÚ - nie je oklieštené, že do verejnej zbierky môže prispieť len Severan, ak má niekto 
k tomuto miestu vzťah z minulosti, môže prispieť. 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
odporúča  
 
pripraviť návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania 
modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever podľa  výsledkov ankety.      
 
T: na najbližšie rokovanie MZ 
 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11:   za - 12,  proti – 1,  zdržal sa – 2, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Z rokovacej miestnosti odišli poslanci Vladimír Gürtler a František Ténai. 
 
 
7.  Stanovisko k odkúpeniu pozemku pri kostole sv. Ondreja na Podhradovej na   
     vybudovanie Farského centra  
 
Tento bod uviedol p. Železník, ktorý návrh predložil. Všetkým poslancom zaslal mailom návrh 
uznesenia aj dôvodovú správu. Zdôraznil, že cieľom uznesenia je vyjadriť podporu snahe obyvateľov 
Severu a Farnosti sv. Alžbety o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania Farského centra pri 
kostole sv. Ondreja na Podhradovej. Jedná sa o časti pozemkov vo vlastníctve mesta Košice s parc. 
číslom 7132/1 a 7132/33 o výmere cca 1176 m², ktoré sa nachádzajú v Mestskej časti Košice – Sever. 
Do investičného zámeru bola od úplného začiatku zahrnutá nielen stavba kostola, ale aj jeho 
administratívno-prevádzkové zázemie. Farské centrum nie je len religióznym, ale aj kultúrno -
spoločenským centrom, ktoré by malo slúžiť širšej verejnosti. Farské centrum sa integruje do 
prostredia spôsobom, ktorý počíta s rozsiahlou plochou zelene. Väčšia časť centra, ktorú tvoria 
kultúrno-spoločenské priestory sa nachádza v suteréne, ktorý je vďaka terénnym úpravam málo 
viditeľný. Nadzemná časť stavby nebráni výhľadu na kostol z ulice, pretože sa nachádza v 
severovýchodnej časti územia. Farské centrum by malo priniesť duchovný a spoločenský úžitok ako 
jednotlivcom, tak aj rodinám, mládeži a seniorom. Môže vytvárať medzigeneračné prepojenia a 
prispieť k vyššej kvalite života v danej lokalite. Ako prílohu poskytol k nahliadnutiu projektovú 
dokumentáciu. 
 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu a položil p. Železníkovi otázku, či sa k tomu návrhu vyjadril 
ÚHA. P. Železník odpovedal, že áno a že dal podporné stanovisko, odpredaj pozemku sa bude 
prejednávať v mestskom zastupiteľstve v júni a bude tam aj kladné stanovisko ÚHA.  
 
Starosta - ide o dosť výrazné zasahovanie do zelene, bol by skôr zato, keby to bolo z južnej strany. 
P. Železník - z južnej strany ide vysoké napätie, čo znižuje aj hodnotu pozemku. P. Gombík - majiteľ 
bane dal už písomný súhlas, že investor bude môcť urobiť prekládku, čo dosť navýši tú investíciu. 
 
P. Železník - celú akciu organizujú ľudia na Severe, tá cirkev ich spája, ide o verejný záujem, v nedeľu 
chodí na omšu okolo 600 ľudí. 
  
Starosta - mestská časť sa k cene nevyjadruje. 
  
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – mestská časť nemá oprávnenie 
vyjadrovať sa k cene. Zatiaľ žiadna žiadosť o vydanie stanoviska mestskej časti k zamýšľanému 
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odpredaju uvedeného pozemku neprišla. Na druhej strane - mestskej časti bola doručená približne 
pred rokom žiadosť od vlastníkov predajného stánku, ktorý je umiestnený vedľa potravín, o zámenu 
pozemkov s mestom Košice. Mestské zastupiteľstvo o zámene tých pozemkov ešte nerozhodovalo. 
 
 
P. Železník prečítal pripravený návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach, aby v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí a v súlade so Štatútom mesta Košice schválilo predaj časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta Košice parc. č. 7132/1 a parc. č. 7132/33 pre Rímskokatolícku cirkev, 
Farnosť sv. Alžbety na účel výstavby Farského centra.  
 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12:   za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
8.  Rôzne 
 
    - Investičný zámer ul. Lomnická 
 
Starosta dal slovo p. Zimmermannovej, ktorá požiadala zaradiť tento bod na rokovanie MZ. Zdôraznila, 
že cieľom uznesenia je vyjadriť podporu snahe obyvateľov Severu za udržanie prijateľného životného 
prostredia v lokalite svojho bydliska. Na zasadnutí Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného 
prostredia konanom dňa 9.4.2013 sa stretli obyvatelia ulice Lomnická s investorom bytového domu. 
Bytový dom má vyrásť na mieste bývalej zauhľovne - objektu, ktorý je v bezprostrednej blízkosti 
bytového domu Lomnická 1, 3, 5. Hlavným problémom je skutočnosť, že investor potrebuje pre 
svojich budúcich obyvateľov zabezpečiť parkovacie miesta. V súčasnej dobe obyvatelia spomenutých 
vchodov nemajú pre svoj bytový dom ani jedno parkovacie miesto. Riešením statickej dopravy sa 
obyvatelia celej ulice zaoberajú už roky, no doposiaľ neúspešne. Sami iniciatívne hľadali priestor, kde 
by sa mohlo parkovanie realizovať. No vždy sa našli prekážky, prečo daný priestor nevyhovoval. V 
tejto situácii požiadal investor o plochy na parkovanie pre nových obyvateľov. Mesto mu zatiaľ 
nevyhovelo na miestach, o ktoré žiadal. V investičnom zámere investor deklaruje, že vo svojej stavbe 
umiestni 10 garáží, no pre ostatných potrebuje ešte 14 miest. Po dlhej vzájomnej diskusii s obyvateľmi 
Lomnickej súhlasil s tým, že bude hľadať riešenie parkovania tak, aby boli obyvatelia spokojní, 
prípadne vo svojej stavbe. Prečítala návrh pripraveného uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

1. berie na vedomie predložené zámery investora 
2. súhlasí s námietkami občanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na 

Lomnickej ulici 
3. za súčasných podmienok nesúhlasí s plánovanou výstavbou bytového domu 
4. odporúča investorovi komunikovať s obyvateľmi dotknutej lokality pri riešení 

najvhodnejšieho návrhu statickej dopravy, v prípade nedohody s obyvateľmi riešiť 
statickú dopravu na vlastnom pozemku 

5. konštatuje, že stavba prinesie celej lokalite problémy so životným prostredím, 
zväčší  problémy so statickou dopravou, obyvateľom ulice znehodnotí bývanie 
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6. neúhlasí s predloženým návrhom statickej dopravy, ktorý bol doručený MÚ Košice 
Sever z ÚHA listom zo dňa 3.4.2013, pretože nerešpektuje potreby súčasných 
obyvateľov 

7. žiada primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby 
akceptovali námietky občanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na 
Lomnickej ulici a pri posudzovaní vhodnosti investície v tomto prostredí použili 
regulatívy platné v súčasnej dobe. 

 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13:   za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
        - Investičný zámer ul. Kisdyho 
 
Slova sa ujala poslankyňa Zimmermannová a povedala, že aj cieľom tohto uznesenia je vyjadriť 
podporu snahe obyvateľov Severu za udržanie prijateľného životného prostredia v lokalite svojho 
bydliska. Uskutočnilo sa stretnutie starostu MČ, investora a obyvateľov Kisdyho ulice. Občania vyjadrili 
nesúhlas a pýtali sa, prečo sa nepostupuje podľa regulatívov. Na Kisdyho ulici má vyrásť bytový dom 
na mieste bývalého rodinného domu. Ulica je úzka, už v súčasnosti sú problémy s parkovaním, je 
preplnená a pomerne tmavá. Státia v tomto bytovom dome sú za sebou, pribudnú ďalšie autá na ulici. 
Bytový dom bude zacláňať súčasným obyvateľom. 
  
Prečítala návrh pripraveného uznesenia. K prečítanému uzneseniu predniesli pripomienky p. 
Stavrovský a p. Hučko. 
 
Kým sa do uznesenia zapracujú pripomienky, p. Filipko požiadal, aby občianka p. Magicová mohla 
vystúpiť na dnešnom zastupiteľstve. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní 
bolo 13 poslancov, hlasovalo 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14:   za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval, 
    návrh bol prijatý. 
 
V bode Rôzne sa prihlásil o slovo p. Kalanin a opakovane požiadal o odstránenie opätovne vznikajúcej 
skládky odpadu na Zoborskej ulici. Dôrazne požiadal úrad aj oddelenie rozvoja mestskej časti, aby 
pokračoval v riešení problému z dôvodu opakovaných sťažností občanov danej lokality. Občania majú 
fotodokumentáciu, chodia tam autá podnikateľov, ktorí sa zaoberajú stavebnou činnosťou a vysýpajú 
tam odpad.  
 
Starosta požiadal p. Hučka, aby sa vyjadril. 
 
P. Hučko – ide o cyklický problém, riešia ho v spolupráci s oddelením životného prostredia na 
Magistráte, ktorý tam pravidelne pristavuje kontajner a občas tam dajú aj mechanizmus, ktorý zhŕňa 
tie skládky, úrad sa podieľa na dočisťovaní skládky. Bolo stretnutie s Magistrátom a Správou mestskej 
zelene ohľadom neudržiavaných nekosených plôch v rámci mestskej časti a žiadali sme ich, aby sa 
celý pozemok, ktorý kryje ten kontajner, dostal do Správy mestskej zelene a bol pravidelne kosený. 
Snáď budeme mať na Severe Stanicu Mestskej polície, ľudia, ktorí majú nejakú fotodokumentáciu, by 
ju mali postúpiť rovno Mestskej polícii. Najrýchlejšie prísť a zasiahnuť, či pokutovať vie Mestská 
polícia. Osobne navrhoval do zoznamu na rozšírenie kamerového systému túto lokalitu pre Mestskú 
políciu, zatiaľ sa to tam nedostalo. Teraz spolupracujeme pri čistení, ale vyvíjame tlak cez Správu 
mestskej zelene a majetkové oddelenie na Magistráte, rozmýšľali sme aj oplotiť tú časť pozemku, na 
ktorú by sa nedalo dostať, ale to by muselo mesto nato vyčleniť peniaze. 
 
P. Kalanin - či nie je možné umiestniť tam tabuľku s nejakým označením. 
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P. Železník - na tú tabuľku by bolo dobré napísať, že ten priestor je monitorovaný, aj keď to nemusí 
byť pravda, môžme použiť taktiku občasnej skrytej kamery, niektoré obce skrytú kameru striedavo 
používajú na rôzne objekty, ktoré sú problémové a to čo sa zachytí, sa rieši. 
 
 
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností - možno treba zmeniť stanovisko 
toho kontajnera, aby nebol tak ľahko prístupný pre tých, ktorí vyvážajú stavebný odpad, posunúť ho 
viac do vnútra záhradkárskej lokality. 
 
 
Po zapracovaní pripomienok p. Stavrovského a p. Hučka, p. Zimmermannová prečítala uznesenie ku 
Kisdyho ulici.  
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

1. berie na vedomie predložené argumenty investora 
2. súhlasí s námietkami občanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na 

Kisdyho ulici 
3. nesúhlasí s plánovanou výstavbou bytového domu 
4. konštatuje, že stavba prinesie celej lokalite problémy so životným prostredím, 

znásobí problémy so statickou dopravou, obyvateľom bytov znehodnotí bývanie 
svetelnými podmienkami 

5. žiada Stavebný úrad mesta Košice, aby akceptoval námietky občanov proti 
plánovanej výstavbe bytového domu na Kisdyho ulici a pri posudzovaní vhodnosti 
investície v tomto prostredí použil regulatívy platné v súčasnom platnom 
územnom pláne mesta Košice. 

 
 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15:   za - 12,  proti – 1,  zdržal sa – 0, 
                                             uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Starosta dal slovo p. Magicovej, ktorá povedala, že býva na Kalvárii č. 15, komunikuje s mestskou 
časťou asi rok a pol. V októbri 2011 žiadala Mestskú časť Košice - Sever o súhlas  na vybudovanie 
spevnenej plochy k svojmu domu na vlastné náklady, dostala trikrát záporné stanovisko. Z Magistrátu 
dostala kladné stanovisko, chýbalo jej už len zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu 
motorovým vozidlom cez časť mestskej parcely č. 1175/16, o ktoré požiadala mestskú časť. Pýtala sa 
na stavebnom úrade, povedali, že to nie je stavba, že to môže urobiť. Urobila pokládku zatrávňovacích 
tvárnic v šírke 2,5 m. Stretla sa osobne aj so starostom, žiada MČ, aby prehodnotila svoje stanovisko 
ohľadne jej prístupu k domu a reálne zhodnotila situáciu. Celá záležitosť sa ťahá rok a pol, Magistrát s 
tým nemá problém, obštrukcie robí mestská časť, rozhodovanie je ovplyvňované inými osobami. 
Spevnila si svoj pozemok, mestská časť jej to predbežným opatrením dala odstrániť, rešpektovala to, 
aj keď to nepovažovala za zákonné, bude to riešiť Krajský súd v Košiciach. Chcela zhodnotiť okolie 
cesty, cestu, aby neničila zeleň, dokonca bola kvôli zeleni riešená na Dopravnom inšpektoráte. 
Mestská časť jednala o nej bez nej, ani raz sa jej nikto neohlásil. 
 
Starosta - oboznámil poslancov, ide o susedský spor, bol tam niekoľkokrát aj pred uložením tvárnic aj 
po ich uložení, podklady na mesto Košice boli predložené také, že projekt vo svojom grafickom 
zobrazení nemal zakreslenú  parcelu č. 1021/3. 
 
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností - prístup k nehnuteľnosti p. 
Magicovej nie je len záležitosťou mestského pozemku, ale aj cirkevného pozemku a pozemku 
podielových spoluvlastníkov – susedov na ul. Na Kalvárii, resp. Terchovskej. Mestská časť uložila 
predbežné opatrenie z dôvodu, že sa na ňu obrátil v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka jeden zo 
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spoluvlastníkov parcely, ktorý sa cítil byť dotknutý vo svojich právach tým, že došlo k zásahu do 
pokojného stavu. Mestská časť po posúdení všetkých okolností tomuto návrhu vyhovela a predbežné 
opatrenie uložila.  
 
 
P. Magicová – od roku 2007 žiadala urobiť schodíky k domu okolo poslednej kaplnky, mestská časť 
nemala peniaze. Bude ďalej žiadať na vlastnom pozemku urobenie cestičky aj opraviť schody, bude 
písomne žiadať pomoc od mestskej časti. 
 
Starosta – ak sa vyhovie p. Magicovej, jej sused bude obmedzovaný vo svojich právach. 
P. Magicová obvinila starostu, že nie je objektívny. Projekt robil projektant, nemohol vynechať žiadnu 
parcelu a všetky stanoviská sú kladné. 
 
Starosta – nemá pri sebe príslušný spis, ale pamätá si, že jedno stanovisko Správy mestskej zelene nie 
je kladné, projekt k pôvodnej žiadosti, ktorá smerovala na všetky inštitúcie, nemal zakreslenú jednu 
parcelu.  
 
P. Filipko – navrhuje, aby si to vyjasnili na pracovnom stretnutí, ak ho prizvú, zúčastní sa. Pýtal sa na 
túto záležitosť na Maqistráte, lebo mali majetkovú komisiu, ktorej je členom. Záleží na Severe, mesto 
Košice nemá žiadne výhrady, nemuselo by  byť zriadené ani vecné bremeno na tej parcele, stačil by 
súhlas, aby tam p. Magicová mohla jazdiť. 
 
Starosta – na najbližšiu Komisiu dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia, môže p. Magicová 
prísť a preberie sa to. Komisia je poradným orgánom MZ a starostu, o výstupe z komisie - k akému 
záveru dospeli, starosta bude poslancov informovať. 
 
P. Stavrovský pani Magicovú ubezpečil, že nie je v nikoho záujme niekoho uprednostňovať. 
 
p. Magicová – nie je zato, aby o tom rozhodovala nejaká úzka komisia, chce to riešiť za prítomnosti 
viacerých strán. 
 
P. Železník sa spýtal na VZN o symboloch, či je už pripravené, či ho budú prejednávať na najbližšom 
zastupiteľstve. 
 
P. Stavrovský – požiadal, aby ho v spolupráci s komisiou kultúry prerokovali pred zverejnením, potom 
ho vyvesia v súlade so zákonom a dajú možnosť občanom, aby predložili svoje pripomienky. 
 
Starosta uzatvoril bod Rôzne a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 
 
 
9. Interpelácie a dopyty poslancov 
 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
P. Zimmermannová – na poslednom zastupiteľstve mala dopyt, prečo jej maily nemôžu byť posielané 
do jej osobnej schránky, nezaregistrovala písomnú odpoveď. 
Reagoval prednosta MÚ – má zato, že odpoveď išla, nepozná jej osobný mail, len mail na doméne 
kosicesever.sk a mail na jej manžela. 
 
P. Zimmermannová pokračovala a povedala, že aj na dnešné zastupiteľstvo si pripravila 7 interpelácií 
a dopytov a na všetky chce dostať písomnú odpoveď. 
 

1. Požaduje informáciu, či jej bola zaslaná odpoveď na interpeláciu, prečo jej MÚ nemôže 
posielať materiály určené poslancom do jej osobnej mailovej schránky. 
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2. Prečo na oficiálnej www stránke MÚ nie sú uvádzané tituly poslancov, prečo v ponuke – 
Komisie MZ sú len u niektorých poslancov uvedené tituly? 

 
3. Prečo na oficiálnej www stránke MÚ nemôže úrad zverejniť osobné mailové adresy, keď o to 

poslanec požiada? 
 
4. Realizácia KPK sa už dosť dlho spláca. Chce vedieť, koľko peňazí už bolo zaplatených a koľko 

ešte zostáva zaplatiť? 
 
5. Dopyt od občanov z Kavečianskej ulice – v priestore medzi Kavečianskou ulicou a Cyklistickou 

ulicou sa nachádza zeleň. Obyvatelia v tejto lokalite videli geodetov, ktorí niečo zameriavali, 
chcú vedieť, čo sa v tomto priestore plánuje robiť.  

 
6. Zaujíma ju popis pracovnej náplne a názov pracovnej pozície, ktorú zastáva p. Gibóda. 
 
7. Rada by vedela, kto je redakcia e-Kuriéra, kto pripravuje Kuriéra.   

 
 
P. Filipko - urgoval odpoveď na interpeláciu ohľadne zdôvodnenia rôznej ceny Prímestského tábora 
pre deti zo Severu a pre iné deti.  
Reagoval prednosta MÚ – všetkým poslancom bol zaslaný sumár odpovedí na interpelácie, preverí to. 
 
Čítal na webe, že p. Sýkorová sa zúčastňuje aktiívít ako manažér mestskej časti, zaujíma ho v akej 
pozícii manažéra pracuje p. Sýkorová, na ktorom oddelení, lebo s tým neboli oboznámení, žiada 
odpoveď písomne.  
 
Nebola zverejnená celková správa vypracovaná Transparency International, chceli korektne 
informovať občanov na webovej stránke, nebolo to realizované. 
 
Jeho posledná otázka sa týka novovzniknutého občianskeho združenia PRE KOŠICE SEVER, všimol si, 
že sídli na adrese mestskej časti, zrejme si tu prenajíma kanceláriu a pracujú v nej zamestnanci úradu. 
Požiadal starostu, aby dohliadol nato, aby tí zamestnanci, ktorí pracujú v občianskom združení na 
organizovaní Hokejového mestečka, mali v čase jeho konania neplatené voľno alebo dovolenky. 
 
Starosta – predložil žiadosti o čerpanie dovolenky a rozpis čerpania dovoleniek na jednotlivé dni. 
 
P. Kuczik - pokiaľ je rozpor medzi tvrdením mestskej časti na webe, že patríme medzi 
najtransparentnejšie mestské časti s tým, čo je uvedené na stránke Transparency International, kde 
sme medzi poslednými, treba sa ospravedlniť a stiahnuť tú správu z webovej stránky. Požiadal 
písomne vysvetliť, ako to je. 
 
Vysvetlil prednosta MÚ – s Transparency International komunikujeme o tom, že nezohľadnili niektoré 
údaje, ktoré sme im dali, ich vyhodnotenie nekorešponduje s údajmi, ktoré sme im dali. Nemajú 
správnu metodiku. 
 
P. Šmída – keď napádajú metodiku, nech túto námietku tiež dajú na web alebo nech to stiahnu. 
 
Starosta – tiež je zvedavý, aká je to metodika, keď sa nič na stránke ani na systéme nemenilo 
a v minulom roku sme boli v Košiciach prví. 
 
P. Berta – upozornil, že sa chystá rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia cez Podhradovú, je to 
zdraviu škodlivé, je to vysoké magnetické pole, nikde cez stred mesta nejde 110 kW napätie. Bolo by 
treba osloviť distribučnú spoločnosť, aby to vedenie uložili do zeme. 
 
Starosta informoval, že ako bolo prisľúbené na zasadnutí zastupiteľstva, Mestská časť Košice - Sever 
podala na Ministerstvo životného prostredia SR návrh na obnovu konania ohľadne prieskumného 
územia na Jahodnej. 
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Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil a prešiel k poslednému bodu rokovania. 
 
 
 
10.  Záver 

 
Starosta Gaj ukončil rokovanie XXIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým poslancom, 
hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
a poprial im ešte pekný deň. 
 
 
Košice, 29.4.2013 
 
 
Zapísala:  
 
Iveta Pankovičová     „podpísané“ 
zapisovateľka 
              ................................................... 
 
Zápisnicu overili: 
               
Richard Šmída      „podpísané“ 
poslanec 
                                                                  ................................................... 
 
 
 
Anna Zimmermannová     „podpísané“ 
poslankyňa 
                                                                  ...................................................                                                                                 
  
 
 
Jaroslav Polaček     „podpísané“ 
prednosta 
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Marián Gaj      „podpísané“ 
starosta 
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