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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XXIV.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 15.03.2018 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
       

 
 

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

  Listina prítomných z 15.03.2018 
  Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2017 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ MČ Košice – Sever 
Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac 

január a február 2018  

Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v rozsahu splnomocnenia MZ MČ 
Košice – Sever (8. rozpočtové opatrenie) 

Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v zákonom ustanovenom rozsahu  
(1. rozpočtové opatrenie) 

  Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
  Príloha č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

Návrh VZN Mestskej časti Košice – Sever č. 53, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov 
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ Košice - Sever 

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

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 15.03.2018, od 15.00 hod. do 17.45 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  10 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:   3   (poslanci Štefan Baláž, Marcel Gibóda, Anna Zimmermannová) 

 
Ďalší prítomní: Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 
 

 
Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

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

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 9 poslancov MZ MČ 
Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Na začiatku rokovania zaznela slovenská hymna. 

 
 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Kosmasa Bekiarisa a Petra Blišťana. 

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

 
Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Erika Haľka.  

 

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Dagmar Kažímírovú a Antona Švajlena. 
 

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Annu Sejnovú a p. Ladislava Töröka, ktorí budú vykonávať 
funkciu skrutátorov.  
 

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní 
bolo  prítomných 9 poslancov. 

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

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko a Erik Haľko 
 

mandátovú komisiu v zložení: Dagmar Kažimírová a Anton Švajlen. 
 

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

 
Poslanec Polaček chcel ešte pred schválením programu rokovania riešiť procedurálnu záležitosť. 

Konštatoval, že starosta otvoril XXIV. zasadnutie MZ a spýtal sa, čo sa udialo s XXIII. zasadnutím MZ. 
Tvrdil, že mu boli zaslané len materiály k XXIII. zasadnutiu, materiály k XXIV. zasadnutiu MZ nedostal. 
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Starosta dal hlasovať o udelení slova k odborným témam zamestnancom úradu alebo vedúcim 

oddelení miestneho úradu, kvórum 9 poslancov.  
  
 Hlasovanie č. 2:  za – 9,   proti – 0,   zdržal sa – 0,     
    návrh bol schválený. 
 

Starosta udelil slovo p. Šefčíkovej, vedúcej oddelenia právneho a organizačných činností, ktorá 
vysvetlila, že starosta otvoril XXIII. zasadnutie MZ zvolané na 7.3.2018 a konštatoval, že 30 minút 

po čase určenom na začiatok rokovania MZ je v rokovacej miestnosti prítomných 6 poslancov, teda, že 
MZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa. V zmysle § 9 bod 6) prvá veta Rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever v prípade, ak do 30 minút po čase určenom na 
začatie rokovania miestneho zastupiteľstva nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, starosta 

mestskej časti zvolá do 14 dní nové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Nové zasadnutie zvolal na 

dnešný deň. Všetky materiály boli prečíslované, upravené a v lehote podľa rokovacieho poriadku 
zaslané všetkým poslancom mailom aj zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Na webovej 

stránke bola zverejnená aj Zápisnica z XXIII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 7.3.2018. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Štefan Kertés, kvórum sa zvýšilo na 10. 

 
 

3.  Schválenie programu rokovania 
    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania XXIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
navrhovanému v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu. 

 
Poslanec Bekiaris navrhol doplniť bod: Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever a označiť ho ako bod 4.1. 
 

Poslanec Filipko navrhol doplniť bod 10.1. Zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora.  

 
Poslanec Polaček navrhol doplniť bod: Výzva starostu Mestskej časti Košice – Staré Mesto mestským 

častiam a označiť ho ako bod 3.1.  
 

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

hlasovať najskôr o doplňujúcom návrhu poslanca Bekiarisa. Hlasovalo 10 poslancov. 
 

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

Bod Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever bude doplnený do 
programu rokovania a označený ako bod 4.1. 
 

Potom dal starosta hlasovať o doplňujúcom návrhu poslanca Filipka. Hlasovalo 10 poslancov. 
 

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

Bod Zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora bude doplnený do programu rokovania 
a označený ako bod č. 10.1. 
 
Starosta dal hlasovať o doplňujúcom návrhu poslanca Polačeka. Hlasovalo 10 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 5:  za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Filipko, Kertés).   
 

Bod Výzva starostu Mestskej časti Košice – Staré Mesto mestským častiam bude doplnený do 
programu rokovania a označený ako bod č. 3.1. 
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Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými doplňujúcimi návrhmi. Hlasovalo 10 poslancov. 
  

 Hlasovanie č. 6:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
            program rokovania bol schválený. 
 

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 

3.1. Výzva starostu Mestskej časti Košice – Staré Mesto ostatným mestským častiam a mestu 

      Košice 
4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2017 

4.1. Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 
5. Správa o plnení uznesení MZ 

6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o kontrolnej činnosti za mesiac január a február  2018  

7. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever  
8. Zmeny Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

9. Návrh VZN Mestskej časti Košice – Sever č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov 

10. Doplňujúca voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2018 – 2021 
10.1. Zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora 

11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

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

13. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
14. Interpelácie a dopyty poslancov 

15. Rôzne 

16. Záver                                                                                                         
 
 

3.1.  Výzva starostu MČ Košice – Staré Mesto ostatným mestským častiam a mestu Košice 

 

Starosta odovzdal slovo poslancovi Polačekovi, ktorý navrhol zaradiť tento bod. 
Poslanec Polaček informoval, že starosta Mestskej časti Košice – Staré Mesto Ľ. Grega na včerajšom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva predniesol výzvu k vzniknutej politickej situácii, ktorá znela: 
„Žiadame príslušné orgány, aby dôkladne a nezávisle vyšetrili okolnosti vraždy novinára Jána Kuciaka 

a jeho snúbenice. Žiadame odstúpenie súčasnej vládnej koalície a dôkladnú očistu slovenskej politickej 
scény. Žiadame ostatné mestské časti a Magistrát mesta Košice, aby podporili túto výzvu.“ 

 

Na základe tejto výzvy pripravil uznesenie, nakoľko poslanci sú z rôznych politických kruhov, druhú 
časť vypustil, aby sa nedostali do konfliktov. 

 
Starosta vyjadril svoje stanovisko – myslí si, že už dosť bolo zneužívania tejto strašnej témy, apeloval 

na svedomie poslancov, ako budú o tom hlasovať, ale už sa to zneužíva všade a je mu smutno, že aj v 

komunálnej politike. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa  príslušných ustanovení 
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sa pripája k výzve Mestskej časti Košice – Staré Mesto a žiada príslušné orgány, aby 

dôkladne a nezávisle vyšetrili okolnosti vraždy novinára Jána Kuciaka  a jeho snúbenice.   

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia predloženého poslancom Polačekom. Hlasovalo 10 

poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 7:  za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 3 (p. Blišťan, Filipko, Kertés),   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

     
4.  Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2017 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti stanice MsP Sever a o stave verejného poriadku za 
obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 poslanci obdržali, na dnešnom zasadnutí MZ je prítomný Mgr. 

Milan Francan, veliteľ stanice MsP Sever, ktorý zodpovie prípadné otázky poslancov.  
Otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Poslanec Bekiaris – správu čítal, územie majú veľké, hoci príslušníkov mestskej polície nie je veľa, na 
Komenského ulici oproti vodárňam boli osadené viaceré dopravné značky, aby autá nechodili po 

chodníkoch a neparkovali tam, okolo 6.00 hod. k predajni MILK-AGRO zásobovacie autá aj napriek 
značkám prichádzajú až ku  predajni na chodník a porušujú dopravné značky. 

P. Francan odpovedal, že príslušníci mestskej polície pracujú od 7.00 hod., zásobovanie začína už od 

4.00 hod., apeloval by na štátnu políciu, ktorá pracuje nonstop. Ale nie je problém spracovať plán 
opatrení a upozorňovať vodičov, lebo vedome porušujú túto dopravnú značku a ak sa to bude 

opakovať riešiť ich v blokovom konaní. Nastane však ďalší problém, nebudú mať kde zastaviť, lebo na 
ceste je zákaz zastavenia.  

P. Bekiaris – dá sa tam dať tabuľa s označením „okrem zásobovania.“ 
 

Poslanec Filipko – obrátili sa naňho občania z Havlíčkovej, Urbánkovej a Hurbanovej ulice, bolo tam 

asi 7 vlámaní do rodinných domov, pýtal sa, či sa podnikajú nejaké kroky, lebo je ťažké dostať sa k 
informáciám od polície, či konajú v tejto veci, či posilnili hliadky alebo čo odporúča ako postupovať a 

akým spôsobom získať informácie. 
P. Francan – hliadky tam chodia, snaží sa, aby tam hliadky chodili pešo, nie autom a komunikovali s 

občanmi. Zabrániť tomu, aby niekoho nevykradli alebo neukradli mu auto, nie je v ich silách. 

 
Poslanec Polaček sa pýtal, či evidujú podnety od vodičov alebo obyvateľov k situácii v čase od 7.30 do 

8.00 hod., keď deti chodia do školy na Tomášikovej a Hroncovej, uvažuje sa o zjednosmernení 
Hroncovej ulice a jeden z dôvodov je práve tá škola. 

P. Francan – je tam zákaz zastavenia, riaditeľka školy na nich apelovala, aby tolerovali ranné 
zastavenia rodičov žiakov, každé ráno tam dávali hliadku, aby deťom umožnila bezpečný prechod. 

Jeden z rodičov poslal sťažnosť, prečo policajti neriešia všetkých rodičov, ktorí tam zastanú. Musel 

potrestať policajtov. 
Poslanec Blišťan – viacerí občania sa mu sťažovali, že na parkovisku pri OC Mier sa pohybujú rôzne 

indivíduá, ktoré jednak robia neporiadok okolo kontajnerov, jednak skúšajú či sú autá uzamknuté, 
vyhliadnu si ľudí, ktorí idú do obchodu, či majú také hlásenia. Ďalší podnet má, ako je krčma Letná  

oproti sa stretávajú bezdomovci a popíjajú tam, chodí tam veľa mamičiek s kočíkmi a môžu sa báť. 

P. Francan – majú ich zmonitorovaných, na Mieri je partia 6-7 bezdomovcov, ale keď tam pošle 
hliadku nenájdu u nich fľašu, zato, že tam stoja, im nemôžu nič urobiť, ak znečisťujú prostredie, už 

ich riešia, ale pokutu od nich nedostanú, presunú sa ďalej na Park mládeže, chodia za nimi dookola.  
P. Blišťan – má ešte poslednú vec napriek tomu, že je chodník pre cyklistov ako sú vodárne, na 

opačnej strane je strašne veľa cyklistov a na druhej strane je prázdny chodník. Pýtal sa, či sa nedá 

urobiť preventívna akcia a dohovárať im, netreba ich hneď pokutovať.  
P. Francan – to môže riešiť len štátna polícia. Cyklista nemá čo robiť na chodníku, mal by chodiť len 

po ceste, ale zas keď cyklisti idú na cestu, vodiči sú bezohľadní a vytlačia ich z cesty. Preto radšej idú 
na chodník a  porušujú predpis.  
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P. Kišiday – značky sú nato, aby sa rešpektovali, veľa ľudí parkuje na trávnatých povrchoch, treba dať 

nejaké betónové zábrany. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. Poďakoval p. Francanovi za dobrú spoluprácu a za účasť na zasadnutí MZ. 
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti Mestskej polície Košice - Stanice Sever za obdobie od 01.01.2017 do 

31.12.2017. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 

4.1.  Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta odovzdal slovo poslancovi Bekiarisovi, predsedovi Komisie kultúry MZ, ktorý povedal, že nový 

poslanec Ing. Tomáš Kišiday prejavil záujem byť členom Komisie kultúry, preto pripravil v tomto 

zmysle návrh uznesenia.  
Pripojil sa poslanec Filipko, predseda Komisie rozvoja MZ, ktorý povedal, že Ing. Kišiday prejavil 

záujem stať sa aj členom Komisie rozvoja MZ, mohli by to prijať v jednom uznesení.  
 

Kontrolór MČ sa vyjadril, že rokovací poriadok hovorí, že členov komisie navrhuje na zvolenie predseda 

komisie, ak sa predsedovia komisií dohodnú, že  návrh bude spoločný, stačí prijať 1 uznesenie.   
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 

7 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

 

volí  

 

za člena Komisie kultúry a za člena Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever z radov poslancov p. Ing. Tomáša Kišidaya. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9: za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Kažimírová, Kišiday)  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

5.  Správa o plnení uznesení MZ 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
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P. Polaček povedal, že má niekoľko výhrad k Správe o plnení uznesení MZ. Prečítal Uznesenie č. 

281/2017, ktorým MZ vyjadrilo podporu Petícii za zmenu podmienok parkovania na ul. Němcovej zo 
dňa 21.11.2017. V písmene b) uznesenia MZ žiadalo starostu, aby požiadal mesto Košice o 

prehodnotenie stanoviska k uvedenej požiadavke. Písmeno b) bolo vyhodnotené ako splnené a 
vypúšťa sa zo sledovania, žiada informáciu s akým výsledkom. 

Reagoval p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ - v zmysle tohto uznesenia mestská časť požiadala 

mesto Košice o prehodnotenie vybavenia tejto petície, mesto dalo odpoveď, v ktorej trvá na svojom 
pôvodnom stanovisku. 

P. Polaček požiadal starostu o zaslanie stanoviska mesta Košice, starosta ho prisľúbil zaslať. 
 

Existujú 3 uznesenia dlhodobo nesplnené, je to patová situácia, pripravil návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa príslušných ustanovení 

žiada starostu mestskej časti,  
aby vypracoval pre každé nesplnené uznesenie samostatnú, detailnú, úplnú a pravdivú písomnú 

správu s poukazom na uznesenia č. 29/2015, č. 83/2015 a č. 154/2014.  
 

Uznesenie č. 282/2017, v ktorom MZ žiada starostu rokovať s TU Košice o možnostiach parkovania  

nemá termín, navrhuje prijať druhé uznesenie a dať termín 15.4.2018. 
 

Tretí návrh uznesenia súvisí s Uzneseniami č. 220/2017 a č. 283/2017 spolu s Uznesením č. 63/2017 a 
znie, aby tieto uznesenia boli neodkladne zaslané príslušným stavebným úradom. 

P. Hučko – čo sa týka apartmánových bytov na Lokomotíve po obdržaní oznámenia o začatí konania 
zaslali stanovisko vrátane uznesenia aj stavebnému úradu. Čo sa týka Nadstavby bytov OC Mier zaslali 

stanovisko mestu Košice, je pravdepodobné, že v rámci stavebného konania aj stavebnému úradu.   

Starosta uzatvoril diskusiu.  
 

P. Filipko prečítal postupne 3 doplňujúce návrhy od p. Polačeka. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa príslušných ustanovení 

 

žiada starostu mestskej časti,  

 

aby vypracoval pre každé nesplnené uznesenie samostatnú, detailnú, úplnú a pravdivú 

písomnú správu s poukazom na uznesenia č. 29/2015, č. 83/2015 a č. 154/2014.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10: za – 6,  proti – 0,  zdržal sa – 4 (p. Blišťan, Filipko, Haľko, Kalanin),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa príslušných ustanovení 

 

žiada,  

 

aby uznesenie  č. 282/2017 bolo splnené v termíne do 15.04.2018.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa príslušných ustanovení 

 

žiada,  

 

aby uznesenia č. 220/2017 a č. 283/2017 spolu s uznesením č. 63/2017 boli zaslané 

príslušným stavebným úradom - neodkladne.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Haľko prečítal návrh pôvodného uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) berie na vedomie správu o plnení uznesení 

 

b)  konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia č.  

      207 / 2013,  

      277 bod c), 279 / 2014, 

      33, 52, 56, 60, 98 bod 1, 114 písm. b) z roku  2015, 

150 bod 4, 164, 177 písm. a), 178 písm. a),  

     220,264, 266 bod b), 272, 281 bod a), 282, 283  /2017 

 

c) konštatuje, že uznesenie č. 277 bod a), b) / 2014, 203 / 2016, 219, 234, 237, 239, 258, 

259, 260, 261, 262, 265, 266 bod a), 267, 270, 274, 275, 276, 281 bod b) /2017 sú 

splnené a vypúšťajú sa zo sledovania 

 

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

154 písm. b) / 2016 a 199/2016, 214/2017 sú nesplnené. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

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

     január a február 2018 
 
Starosta otvoril diskusiu. 

 
P. Polaček konštatoval, že podľa správy o kontrolnej činnosti kontrolór MČ vykonával v mesiaci január 

a február 2018 tri kontroly, dve sú uzavreté, tretia ešte prebieha. V obidvoch konštatuje, že časť 

opatrení nebola splnená, došlo aj k porušeniu nejakých ustanovení, chcel to vysvetliť detailnejšie. 
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Reagoval kontrolór MČ – úlohou MČ je predložiť kontrolórovi správu o plnení opatrení, pokiaľ ide o 

Komunitné centrum, tam niektoré opatrenia boli smerované k tomu, že Komunitné centrum bude 
pokračovať, keďže to skončilo, tie opatrenia sa už ďalej nevyhodnocujú. Po zastupiteľstve mu presne 

povie, ktoré opatrenia neboli splnené, lebo aby správa nebola rozsiahla, nepíše tam konkrétne 
zistenia. To isté sa týka trhoviska, trhoviská sú osobitná kapitola, lebo prokurátor už 2 roky vykonáva 

kontrolu a stále mestská časť nemá od neho stanovisko. Situácia sa stále nedoriešila ani pokiaľ ide o 

vyčlenenie plôch, ktoré budú vyhradené pre MČ na vykonávanie trhov, najmä pri Merkúri. Nejde o tak 
závažné nedostatky, aby sa nimi bolo treba osobitne zaoberať. Podľa pravidiel kontrolnej činnosti 

kontrolór je povinný každému poslancovi na požiadanie sprístupniť materiál. Keby bol pán poslanec 
požiadal pred zasadnutím, bol by sa nato pripravil. 

 
P. Polaček dal procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu a jeho prerokovanie na nasledujúcom 

zasadnutí MZ. 

 
Starosta dal o procedurálnom návrhu  hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14: za – 1 (p. Polaček),  proti – 0,  zdržal sa – 9,  
   procedurálny návrh nebol schválený. 

 
Poslanec Haľko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

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

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever za mesiac január 

a február  2018.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7.  Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu  
     MČ Košice – Sever  

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 
Prihlásil sa poslanec Polaček - pýtal sa na 8. rozpočtové opatrenie starostu zo 14.12.2017 (chcel 

vysvetliť 2 položky - Advent na Mieri a Primátorský punč) aj 1. rozpočtové opatrenie starostu z 

24.1.2018.  
Otázky zodpovedala p. Zahorjanová, referentka oddelenia ekonomického a hospodárskej správy. 

P. Polaček – nesúhlasí s tým, aby takto fungovali, asi nefunguje predbežná finančná kontrola, obrátil 
sa na p. Filipka, ktorý navrhol zmenu, že p. starosta môže operovať v rámci rozpočtu vo väčšom 

mantineli. Toto je násobok toho, čo bolo v rozpočte schválené. Na Komisii kultúry sa dohodli, že 

Advent na Mieri bude 4 000,- EUR a zrazu je to viac ako 7 000,- EUR, nehovoriac o položke 
Primátorský punč z nuly na 1 500,- EUR. Chcel by správu, čo to boli za položky, ako a prečo to vzniklo.    

 
P. Filipko – nemyslí si, že to nefunguje, dali starostovi nejaký limit v rámci ktorého sa môže 

pohybovať, mal nato kompetenciu, verí, že nebol porušený zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o 

finančnej kontrole, že došlo k nejakým výdavkom, ktoré nemali ešte krytie, môžu požiadať, aby na 
najbližšie zastupiteľstvo bolo podané vysvetlenie v tých položkách, v akej pozícii boli vykonané tie 

výdavky. Treba dávať pozor, aby rozpočtové opatrenia boli prijímané včas.  
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Starosta MČ – rozhodujúce je časové hľadisko úhrady. 

P. Bekiaris – čo sa týka Adventu na Mieri na Komisii kultúry boli prejednávané aj položky, bolo by 

dobre, aby do budúcnosti, teda na tento rok vedeli dopredu zhruba, aké náklady tam budú. Na 
najbližšie zasadnutie Komisie kultúry bude pripravený predpokladaný plán programu s plánovaným 

čerpaním, na základe tohto plánu vedia schváliť navýšenie a priblížiť sa k skutočným nákladom. 
Položka 4 000,- EUR bola uvedená v návrhu mestskej časti a poslanci nemali dôvod ju meniť, ak by 

prišla požiadavka 7 000,- EUR a bolo by vysvetlené, aký program a čo všetko tam bude, nevidí dôvod, 

prečo by nebola schválená položka 7 000,- EUR, ktorá sa teraz javí ako skutočná.  
 

P. Polaček navrhol uznesenie, ktorým požiadajú starostu, aby pripravil na najbližšie rokovanie MZ 
vecnú a finančnú správu k výdavkom uvedeným v RO č. 8 zo 14.12.2017 s poukazom na položky 

08.2.0 v podprograme 4.3.  
 

Starosta ukončil diskusiu. 

 
Poslanec  Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

  

žiada starostu  

 

pripraviť na najbližšie rokovanie MZ vecnú a finančnú správu k výdavkom uvedeným v RO 

č. 8 zo 14.12.2017 s poukazom na položky 08.2.0 v podprograme 4.3.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16: za – 6,  proti – 0,  zdržal sa – 3 (p. Blišťan, Filipko, Haľko),  
 1 nehlasovala (p. Kažimírová),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Haľko prečítal návrh uznesenia pripravený miestnym úradom k tomuto bodu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie    

 

Informáciu o zmenách rozpočtu - rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17:  za - 10,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 
8.  Zmeny Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

 
Starosta otvoril diskusiu. 

Kontrolór MČ – poslancom sa na schválenie predkladá Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku, ktorý 

podstatným spôsobom upravuje interpelácie a dopyty. Chce vysvetliť ako k tomu došlo. Treba 
vychádzať z toho, že interpelácie a dopyty nielen v rokovacom poriadku MZ MČ Košice - Sever, ale aj 

vo väčšine samospráv na Slovensku sú málo spracované, nedostatočne špecifikované. Napriek tomu, 
že došlo k základným zmenám zákona o obecnom zriadení, či už ide o spôsob kreovania prednostu 
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úradu, spôsob voľby kontrolóra a postavenie starostu, rokovacie poriadky zostali rovnaké a tak sa 

dostali do rozporu so zákonom. Na základe jeho správy o opatreniach, ktoré boli v správe z kontroly 

plnenia uznesení MZ sa upraví rokovací poriadok v časti hodnotenia plnenia uznesení, požiadal 
prednostu, aby sa zmenil v rokovacom poriadku § 16 Interpelácie a dopyty, aby zodpovedal súčasnej 

legislatívnej úprave, aby to upravili vyvážene vo vzťahu k poslancom aj k starostovi. Mal 3 možnosti 
riešenia tejto skutočnosti, rozhodol sa pre tú cestu, ktorú majú dnes na stole. Návrh pripravoval pán 

prednosta, ktorý ho informoval, že jeho návrh bude upravený, že neakceptoval všetky jeho požiadavky 

ohľadom interpelácií v plnom rozsahu, odpovedal mu, že rozhodnú o tom poslanci. 
Povedal tiež, že predloží na zasadnutí MZ svoj pôvodný návrh. Ak si niektorý z poslancov osvojí jeho 

návrh, môžu o ňom poslanci hlasovať. Nedá mu nepovedať, že na základe doterajšieho spôsobu 
komunikácie tých, ktorí podávali interpelácie, niekedy išlo až o vstup do integrity osobnosti a vytvárala 

sa zbytočná nervozita, na niektorých zamestnancov to pôsobilo nevhodne, vytváral sa zbytočný stres. 
Aj keď je úprava § 16 dosť rozsiahla, tak ako ju postavil je vyvážená na obidve strany, určuje aké také 

pravidlá oproti tomu, čo doteraz bolo. Mal na túto tému dosť rozsiahlu diskusiu s poslancom Gibódom, 

ktorý poslal aj poslancom svoje výhrady. Potom prečítal sporné veci, ktoré mal v návrhu a boli 
vypustené. Ešte upozornil, že ak sú interpelácie takého rozsahu, ako doteraz niektoré boli, že je 

dilema, či interpelácia neukladá niekomu úlohy a bude problém s tým, aby na interpeláciu dostal aj 
poslanec odpoveď, poslanec má možnosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadať 

o niektoré informácie, ktoré môžu byť širšieho charakteru ako interpelácia poslanca, upravuje to 

zákon, sú tam aj sankčné postihy, domáhať sa týchto informácií možno aj na súde, čo je ale zdĺhavé. 
To je jeho stanovisko, treba sa nad určité veci povzniesť, ísť ďalej a zbytočne nedramatizovať. 

 
Poslanec Polaček povedal, že je rád, že pán kontrolór spracoval tento návrh, no dovolí si polemizovať 

s pánom kontrolórom, má 3 otázky. Má problém sa stotožniť s formuláciou v bode 3) Dodatku č. 1 
k rokovaciemu poriadku: Požiadavky uvedené v interpeláciách sa majú „týkať závažných úloh“, kto 

posúdi, či to je závažná úloha, to dáva priestor neodpovedať. Druhý problém má s formuláciou 

„administratívne nezaťažovali činnosť miestneho úradu“, každá otázka administratívne úrad zaťaží, 
opäť sa pýta, kto to posúdi, znova vidí priestor nato, aby mu nebolo odpovedané. Chcel by tieto 2 

pojmy vysvetliť, on ich navrhuje vypustiť. 
Tretí problém má s odsekom 11) „Interpeláciou a žiadosťou o vysvetlenie nemožno žiadať spracovanie 

prehľadov, sumarizovaných informácií o plnení úloh, o nakladaní s majetkom, o rozpočte mestskej 

časti príp. právnických osôb založených alebo zriadených mestskou časťou, ak sú tieto súčasťou 
zverejňovaných materiálov mestskej časti a všeobecne prístupné.“ Ako by sa dotazovali, ak by mali 

nejakú právnickú osobu ? Podľa jeho názoru je interpelácia pre poslanca širším priestorom, aby sa 
poslanec dostal k niektorým informáciám, aj napriek tomu, že sa k nim dostane až po 30 dňoch 

a infozákon to umožní v 8. dni. Inštitút okresného úradu alebo súdu nefunguje, je to nefunkčný orgán. 

Odpovedal kontrolór MČ – v materiáli, ktorý napísal uviedol aj použité zdroje. Čerpal z portálu e - 
Samospráva, kde sa k tejto problematike vyjadrujú právnici pôsobiaci v samospráve. Odtiaľ sú pojmy 

„závažné úlohy“ a „administratívne nezaťažovali činnosť miestneho úradu“. V písomnom materiáli 
uvádza, že interpelácia by mal byť právny prostriedok, poslanci majú dostatok príležitostí, ak sa bod 

prerokováva na zasadnutí MZ, dať pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh uznesenia k predmetnému 
bodu. Ak bod poslanci neschvália, sú názoru, že taká informácia nie je potrebná, treba zvážiť, či toto 

interpelovať. V materiáli odkázal na ustanovenia zákona o obecnom zriadení, čo sa považuje za 

závažné úlohy, ktoré plní samospráva. Žiadať nejaké prehľady 3 roky dozadu a x údajov, to je 
administratívne zaťažovanie. Čo sa týka odseku 11 ten môžu v návrhu vynechať, lebo je ošetrený 

v zákone o obecnom zriadení. 
P. Polaček – nedostal odpoveď, kto posúdi, či ide o závažnú úlohu a administratívne zaťažovanie 

úradu, obáva sa toho, že úrad sa rozhodne a bude to tak. 

Kontrolór MČ – rozhodovať bude ten, na koho bude interpelácia smerovať, je to tenký ľad, treba 
využiť mechanizmy na zastupiteľstve, lebo vôľa zastupiteľstva vyjadrená uznesením je silnejšia ako 

vôľa jedného poslanca, ktorý podá interpeláciu. Keď sa pripravuje zastupiteľstva, každý poslanec má 
právo dávať návrhy do programu rokovania, zaradí sa tento bod a prerokuje sa. 

Poslanec Bekiaris – stotožňuje sa s návrhmi p. kontrolóra, tie návrhy majú svoju logiku a sú 
v prospech poslanca, apeloval na kolegov, aby ich podporili. Odpovede p. kontrolóra na otázky 

poslanca Polačeka boli presvedčivé, predloží tento návrh návrhovej komisii samostatne. 
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Poslanec Filipko sa vyjadril, že niektorí poslanci si vysvetľujú, že interpeláciou môžu žiadať všetko. 

Administratívne zaťažovanie je, ak úrad má na základe interpelácie vypracovať nejaké tabuľky. Iné je 

žiadať odpoveď na jasne položenú otázku, napr. či sa niečo udialo alebo nie. 
 

Predložil doplňujúci návrh k návrhu Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku, jeho návrh sa týka 
možnosti vystupovania zamestnancov mestskej časti počas zastupiteľstva, aby nemuseli na každom 

zastupiteľstve hlasovať, že môžu vystúpiť. Prečítal nové znenie § 11 ods. 4). 

 
Poslanec Polaček dal 2 pozmeňujúce návrhy k § 16: 

 
- vypustiť v bode č. 3) pojem „závažných úloh“ a pojem „administratívne nezaťažovali činnosť 

   miestneho úradu a“ 
- vypustiť bod č. 11) 

 

P. Polaček navrhol 5 – minútovú prestávku, starosta dal o návrhu hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18:  za - 10,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
              návrh bol schválený. 

 

Po prestávke pokračovalo rokovanie o tomto bode.  
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslanec Filipko postupne prečítal 5 návrhov uznesení k tomuto bodu. 

 
Najskôr prečítal 1. pozmeňujúci návrh p. Polačeka k návrhu Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku MZ 

MČ Košice – Sever. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  

vypúšťa v § 16 v bode č. 3) pojem „ závažných úloh “ a pojem „ administratívne nezaťažovali činnosť 

miestneho úradu a.“ 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 19:  za - 5,   proti – 0,    
zdržal sa – 5 (p. Bekiaris, Blišťan, Filipko, Haľko, Kertés),   

             návrh nebol schválený. 
 
Potom prečítal 2. pozmeňujúci návrh p. Polačeka k návrhu Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku. 

  
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever  
vypúšťa v § 16 návrhu rokovacieho poriadku bod č. 11).  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 20:  za - 5,   proti – 0,    
zdržal sa – 5 (p. Bekiaris, Blišťan, Filipko, Haľko, Kišiday),   

             návrh nebol schválený. 
 

Poslanec Filipko potom prečítal svoj návrh, ktorý predložil po konzultácii s úradom a ktorým sa mení 
ustanovenie § 11 ods. 4). 

 

Návrh uznesenia: 
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

doplnenie  D o d a t  k u  č.  1  k  Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever, ktorým sa Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice - Sever mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Čl. I 

2. Mení sa ustanovenie § 11 ods. 4), ktoré po zmene bude v nasledovnom znení: „Do 

rozpravy sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne alebo 

zdvihnutím ruky. Do rozpravy sa môže prihlásiť tiež prednosta miestneho úradu 

a miestny kontrolór. Ostatným účastníkom rokovania predsedajúci udelí slovo 

len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov miestneho 

zastupiteľstva, s výnimkou zamestnancov Mestskej časti Košice - Sever, ktorým 

môže predsedajúci udeliť slovo bez predchádzajúceho súhlasu miestneho 

zastupiteľstva.“ 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 21:  za - 10,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia predložený poslancom Bekiarisom. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

doplnenie návrhu zmeny Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever  (nové znenie § 16) 

 

1. V ods. 4 v prvej vete za text „starostu mestskej časti“ doplniť text „zástupcu starostu“. 

2. V ods. 5 vypustiť poslednú vetu v znení: „Prednes interpelácie nesmie trvať viac ako 2 

minúty.“ 

3. Za ods. 6 zaradiť ods. 7 v znení: „Poslanci majú právo podávať interpelácie aj 

elektronicky a aj mimo rokovania miestneho zastupiteľstva, ak ide o závažnú otázku, 

ktorá neznesie odklad.“ Ostatné body primerane prečíslovať. 

4. V ods. 8 návrhu doplniť text v znení: „V prípade neuspokojivého riešenia 

interpelovanej otázky, má poslanec právo navrhnúť, aby sa tým zaoberalo zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva.“ 

5. Za ods. 13 návrhu doplniť ods. 14 v znení: „O odpovediach na interpelácie 

a požiadaviek na vysvetlenie sa vyhotovuje správa, ktorá sa predkladá všetkým 

poslancom a zverejňuje sa na webovom sídle mestskej časti.“  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 22:  za - 10,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
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Poslanec Filipko prečítal posledný návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever so schválenými zmenami. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 23:  za - 10,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

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

 

 
9.  Návrh VZN Mestskej časti Košice – Sever č. 53, ktorým sa upravujú niektoré 

     podmienky držania psov 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
P. Bekiaris – na Komisii rozvoja návrh VZN prešli, prebrali aj pripomienky, vyskytla sa jedna 

nezrovnalosť – v návrhu VZN je iné označenie ako na samotnej tabuli (Príloha č. 3 k VZN), je to 

technická záležitosť, ale je potrebné to zosúladiť. Preto navrhuje prijať nasledovné uznesenie ešte 
pred hlasovaním o schválení VZN. Prečítal návrh uznesenia.   

 
Do diskusie sa prihlásil p. Filipko – doplnil, že  Komisia  rozvoja  odporúča  miestnemu zastupiteľstvu 

prerokovať a schváliť predložený návrh VZN, prešli dlhú procedúru, vyhoveli aj psíčkarom, zohľadnili 

aj  novelu  zákona o obecnom zriadení, verí, že  VZN bude slúžiť. Vzhľadom nato, že samotní psíčkari  
sa vyjadrili, že je zbytočné dávať investície do ďalších výbehov psov, p. Hučko  pripraví na  najbližšie 

zasadnutie komisie  návrhy ako naložiť s čiastkou  10 000,- EUR, ktoré boli plánované na nový výbeh 
psov. Buď ich použijú na niektoré  výchovné  aktivity  pre  držiteľov psov, bola aj požiadavka, aby do 

existujúcich  výbehov  zaradili  nejaké  aktívne  prvky  do  výbehov  pre  výcvik. Komisia sa tým bude 
zaoberať a predloží nejaké odporúčanie do zastupiteľstva. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu, poslanec Haľko prečítal návrh prvého uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

v § 4 bode (3) návrhu VZN č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  

 

zmenu v texte: … označené tabuľou „voľný pohyb psa zakázaný“ (Príloha č. 3) alebo 

piktogramom na: … označené tabuľou „zákaz voľného pohybu psa“ (Príloha č. 3) alebo 

piktogramom. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 24:  za - 9,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
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Poslanec Filipko prečítal návrh druhého uznesenia k tomuto bodu.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) 

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

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 53, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v súlade so schválenou zmenou. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 25:  za - 9,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

10.  Doplňujúca voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie r. 2018 – 2021 
 

Na XX. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever konanom dňa 20.9.2017 bolo zvolených za prísediacich 
Okresného súdu Košice I  12 navrhovaných kandidátov (Uznesenie č. 254/2017) a na XXI. zasadnutí 

MZ MČ Košice – Sever konanom dňa 13.12.2017 boli zvolení 2 navrhovaní kandidáti (Uznesenie č. 

274/2017) na volebné obdobie r. 2018 – 2021. Vo februári 2018 prejavili záujem osobnou návštevou 
miestneho úradu vykonávať funkciu prísediaceho ďalší dvaja obyvatelia MČ Košice – Sever a podali 

písomnú žiadosť doplnenú životopisom.  
 

Navrhovanými kandidátmi na voľbu prísediacich sú: 

 
1. p. JUDr. Martin Daniš, nar. 10.05.1986, bytom Hlinkova č. 39, Košice 

2. p. Ing. Milan Hauliš, nar. 13.03.1948, bytom  Havlíčkova č. 31, Košice. 
 

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

 
Poslanec  Haľko prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

1.     p. JUDr. Martina Daniša, nar. 10.05.1986, bytom Hlinkova č. 39, Košice 

2.     p. Ing. Milana Hauliša, nar. 13.03.1948, bytom Havlíčkova č. 31, Košice  

 

za prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2018 – 2021. 

                      
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 26:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
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10.1.  Zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora  
 

Starosta odovzdal slovo p. Filipkovi, ktorý povedal, že mestská časť v roku 2017, na základe iniciatívy 
poslancov, realizovala úspešne osadenie automatizovaného externého defibrilátora na budove 

obchodného centra na námestí J. Máthého. Tento zámer je plánovaný na obdobnom princípe. 

Finančné prostriedky, ktoré získali z odmien, chcú využiť na zmysluplnú vec, prístroj bude osadený na 
budove OC Merkúr. Ďalší defibrilátor by mohli venovať spoločne s mestskou časťou, poslanci prispejú 

peňažnými darmi, úrad pripraví realizáciu – osadenie, obdobne ako na Mieri. Vytvárajú priestor na 
možné darovanie prostriedkov aj iným právnickým a fyzickým osobám. Potrebná suma je 1 900,- EUR, 

v tom je zahrnuté aj osadenie. V prípade vyzbierania sumy nad 1900 € budú prostriedky použité na 
zhotovenie informačných letákov. Vybrali typ defibrilátora, ktorý sa osvedčil a je naň výhodná ponuka. 

Overoval ju p. Kertés, s ktorým spolu pripravili tento návrh. Značku vyberali spolu pri prvom 

defibrilátore z rôznych typov, bol pri tom aj prednosta úradu. Nie je dôvod vyberať inú značku. Návrh 
darovacej zmluvy konzultoval s oddelením právnym a organizačných činností, administrátorom 

a osobou určenou mestskou časťou na preberanie darovacích zmlúv je p. Török. Peniaze by sa 
vyberali do konca mája 2018 a osadenie by bolo do konca júna 2018.  

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

Poslanec  Filipko prečítal návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle prísl. právnych predpisov 

1. schvaľuje 

 

zámer zakúpenia a osadenia automatického externého defibrilátora typu ZOLL – AED 

PLUS so skrinkou s alarmom v cene 1900 € na objekte obchodného centra OD Merkúr na 

ulici Boženy Němcovej, na základe iniciatívy poslancov mestskej časti, z príspevkov 

poslancov a iných fyzických a právnických osôb, poskytnutých pre mestskú časť formou 

finančných darov    

 

2. schvaľuje  

  

splnomocnenie pre starostu mestskej časti na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 

v príjmovej a výdavkovej časti na základe darovacích zmlúv, nad rámec stanovený 

Uznesením č. 150/2016.   

 

Termín: do 30.6.2018 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 27:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 

 
11.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 

Starosta otvoril diskusiu.  
P. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ – doplnil predloženú správu o stavebných aktivitách v mestskej 

časti o informáciu o revitalizácii Mlynského náhonu, ide o investíciu väčšieho rozsahu, ktorá zrejme pre 
nedostatok času pri podávaní žiadosti na ministerstvo nebola odkomunikovaná s občanmi mesta 
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Košice. Jedná sa o projekt, ktorý sa zaoberá územím od vyústenia ako je jazierko Ryba po hotel 

Yasmin, veľká časť investícií sa nenachádza na území Severu, ale v úseku Mlynského náhonu, hlavne 

čo sa týka stavebných objektov ako je ekostabilizácia vodného toku, inžinierske siete a spevnené 
plochy. To sú veci, ktoré zlepšujú ekologickú úroveň samotného toku – zlepšenie a zvýšenie prietoku, 

okysličovanie vody. Je tam zhruba 5 stavebných objektov, ktoré sú svojou členitosťou dosť rozsiahle 
a zasahujú do viacerých oblastí od elektriky, inžinierskych sietí, prekládok, hrádzí, hrádzok. Hlavná 

časť na území Severu sa týka oblasti od Tomášikovej ku Hlinkovej, kde na pravom brehu Mlynského 

náhonu sa vytvorí oddychová zóna, ktorá sa bude týkať prvkov zelenej infraštruktúry – chodníčky, 
dobudovanie prvkov pre fitnes, pre detské ihrisko. Súčasťou projektu je aj modernizácia verejného 

osvetlenia, ktoré je v súčasnej dobe neudržiavané s tým, že tá časť, ktorá má na Ťahanovských 
riadkoch normálne verejné osvetlenie, tá bude demontovaná a na pravej strane sa liatinové vedenie 

opraví a sfunkční. Projekt je teraz v štádiu posudzovania a schvaľovania na ministerstve. 
 

P. Filipko – zaoberala sa tým aj Komisia rozvoja, ale neprijala žiadne uznesenie. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu. 

  
Poslanec Haľko prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

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

 

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 28:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
 

 

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

       poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

 
Starosta požiadal o úvodné slovo k tomuto bodu prednostu MÚ.  

 
Prednosta MÚ – v období od 11.12.2017 do 26.02.2018 sa konalo 10 poslaneckých dní. Bol podaný 

jeden podnet, a to na poslaneckom dni dňa 12.02.2018, podnet bol vybavený, bojler v Kultúrno – 

spoločenskom centre bol opravený. 
  

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

 

Poslanec Haľko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

dní do poslaneckej knihy. 
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Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 29: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
   

 

13.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 13.12.2017 do 07.03.2018 
poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Do diskusie sa prihlásil p. Filipko a požiadal starostu, aby v súvislosti s defibrilátorom vyvolal rokovanie 
s p. Baranom. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 30: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

14.  Interpelácie a dopyty poslancov 
 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril a prešiel k ďalšiemu 
bodu. 

 
 

15.  Rôzne 

 
Starosta Gaj otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Kalanin – informoval o uznesení č. 45/2018 prijatom na 12. zasadnutí Komisie sociálnej 

konanej dňa 21.2.2018, ktorým komisia 

 
a)   berie na vedomie 

      informáciu o novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách účinnej od 1.1.2018 – zmeny 
      týkajúce sa zariadenia opatrovateľskej služby 

 
b)   odporúča 

      Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať ako samostatný bod programu: 

     Technicko – prevádzkové podmienky zariadenia opatrovateľskej služby. 
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Poslancom bola mailom poslaná dôvodová správa, ktorá je informáciou o stave ZOS, bolo by potrebné 

prejsť si budovu na Ťahanovských riadkoch č. 91, tí poslanci, ktorí tam boli, videli v akom je stave. 
Stav budovy nezodpovedá účelu, ktorý plní a mala by plniť aj naďalej. Z tohto dôvodu navrhujú na 

najbližšom zasadnutí MZ prejednať samostatný bod programu o ZOS. Tomu bude predchádzať v apríli 
deň otvorených dverí pre poslancov, konkrétne 11. apríla 2018 od 13.30 do 16.30 hod., bude tam 

vedúca oddelenia sociálnych vecí aj hlavná sestra ZOS. 

P. Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí – verí, že poslanci si pozreli dôvodovú správu, ktorú 
dostali spolu s materiálmi z Komisie sociálnej. Otvorila tento problém na komisii, lebo budova na 

Ťahanovských riadkoch č. 91 má tiež určitú životnosť a pomaly dosluhuje, je tam problém so 
spodnými vodami, suterén je vo vode, budova nevyhovuje ani z požiarno - bezpečnostného hľadiska. 

P. Bekiaris – keď čítal tú správu, bol zhrozený, požiadal, aby termín dňa otvorených dverí bol 
poslancom zaslaný mailom. 

P. Sloviková - hygiena tam pravidelne chodí, malé nedostatky odstraňujú, ale ide o životnosť budovy, 

pred 2 rokmi boli v suterénnych priestoroch orýpané steny, dali sa stierky a sami uvidia, keď si to 
spoločne prejdú, v akom sú stave po 2 rokoch. Zbytočne budú riešiť strechu, keď suterén je vo vode. 

 
P. Kažimírová – je potrebné naniesť požiadavku na mesto Košice, aby mestskej časti dalo k dispozícii 

nejakú budovu, keď má  MČ túto prenesenú kompetenciu, nemôže ju vykonávať zodpovedne 

v takýchto priestoroch. Už na zastupiteľstvo by bolo treba mať spätnú reakciu. 
P. Filipko – MČ Košice – Západ podala nejakú žiadosť o nenávratné finančné prostriedky, práve na 

ZOS, sú nejaké fondy, o ktoré sa dá uchádzať. Treba sa s nimi kontaktovať. 
P. Sloviková – má o tom vedomosť, oni idú rozširovať kapacitu, asi idú robiť denný stacionár.  

 
P. Bekiaris sa spýtal, či niekto vie, čo je s p. Balážom, v akom stave je Finančná komisia MZ, či je 

funkčná. Napadlo ho to, keď poslanec Polaček riešil rozpočtové opatrenia starostu, lebo rozpočtové 

opatrenia sa mohli prebrať na komisii, predseda komisie alebo poverený člen to dnes mohol 
predniesť, chce apelovať, či sú spokojní s prácou predsedu finančnej komisie alebo s finančnou 

komisiou, dnes mu chýbali informácie z finančnej komisie. 
 

Starosta informoval o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – 

Sever. Povedal, že dňa 29.12.2017 bol vydaný Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho 
úradu Mestskej časti Košice – Sever, s účinnosťou od 01.01.2018. Predmetný dodatok reflektuje 

zrušenie Komunitného centra a transformáciu Denného centra pre seniorov na Kultúrno – spoločenské 
centrum. 

 

Ďalej informoval poslancov, že dňa 12.2.2018 bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu krivej 
výpovede voči poslancom Polačekovi a Gibódovi. Týka sa to súdneho sporu s navrhovateľom p. 

Rendekom. Nechcel, aby sa to dozvedeli z médií.  
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslanec Haľko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

informáciu o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu  

Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 31: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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Overili: 
 

 

 

16.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XXIV. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva, všetkým prítomným poďakoval za účasť a zaželal pekný podvečer. 

 

 
Košice, 15.03.2018 

 
 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 
 

Kosmas Bekiaris 

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

 
 

 
Peter Blišťan 

poslanec       „podpísané“ 

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

 
 

Matúš Háber 

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

 
 

 

Marián Gaj  
starosta        „podpísané“ 

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


