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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XXVI.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 13.06.2018 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

  Listina prítomných z 13.06.2018 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 
Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac 

marec až máj 2018  
Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2. polrok 2018 

Správa k výdavkom MČ Košice – Sever na Adventné trhy 2017 

Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2017 
Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky MČ Košice – Sever  

ku dňu 31.12.2017 
Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice – Sever k návrhu Záverečného účtu MČ 

Košice – Sever za rok 2017 
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné 

obdobie 2018 – 2022 

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Košice – Sever pre 
voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

2018 
  Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever do konca volebného obdobia 
Dodatok č. 3 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: streda, 13.06.2018, od 16.00 hod. do 18.10 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 XXVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

a privítal poslancov aj ostatných prítomných.  
Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 10 poslancov MZ MČ 

Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa.  

Starosta požiadal p. Šefčíkovú, vedúcu oddelenia právneho a organizačných činností, aby poslancov 

informovala o novele zákona o obecnom zriadení, konkrétne o ustanoveniach, ktoré upravujú 
schvaľovanie programu rokovania. 

P. Šefčíková vysvetlila, že najskôr sa hlasuje o programe rokovania zverejnenom na úradnej tabuli a 
webovej stránke MČ, pre prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a v 

druhom kroku sa schvaľuje doplnenie, vypustenie, prípadne iné zmeny programu rokovania a pre 

prijatie je potrebné vyššie kvórum, a to nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 
 

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

 

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Petra Blišťana a Erika Haľka. 
 

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

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Dagmar Kažimírovú.  
 

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Petra Kalanina. 

 
Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Alenu Pustaiovú a p. Ivetu Zahorjanovú, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
 

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní 

bolo  prítomných 10 poslancov. 
 

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

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko a Dagmar Kažimírová 
mandátovú komisiu v zložení: Kosmas Bekiaris a Peter Kalanin. 
 

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

 
Starosta Gaj dal hlasovať o schválení programu rokovania tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli. 

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

      program rokovania bol schválený. 
 
Starosta potom otvoril diskusiu k programu rokovania XXVI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu. 
 

Poslanec Kalanin navrhol doplniť bod: Výstavba na kopci Hradová v lokalite Podhradová, Košice – 
Sever a označiť ho ako bod 3.1. 

 

Poslanec Filipko navrhol doplniť bod 16.1. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Iné návrhy na doplnenie programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať najskôr 

o doplňujúcom návrhu poslanca Kalanina. Hlasovalo 10 poslancov. 

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

 
Bod Výstavba na kopci Hradová v lokalite Podhradová, Košice – Sever bude doplnený do programu 
rokovania a označený ako bod 3.1. 
 

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

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

 
Bod Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever bude doplnený do programu rokovania 
a označený ako bod 16.1. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo zverejnený program XXVI. zasadnutia 
MZ MČ Košice – Sever s 2 zapracovanými doplňujúcimi návrhmi v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

3. Schválenie programu rokovania 

     3.1. Výstavba na kopci Hradová v lokalite Podhradová, Košice - Sever 

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

5. Aktuálny stav budovy Zariadenia opatrovateľskej služby  

6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontroly za obdobie mesiacov 

marec až máj 2018  

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever na 2. polrok 2018 

8. Správa k výdavkom MČ Košice - Sever na Adventné trhy 2017 

9. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2017 

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

obdobie 2018 – 2022  

11. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Košice – Sever pre 

voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

2018 

12. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  
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14. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

15. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever do konca volebného obdobia 

16. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

     16.1. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

         funkcionárov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

17. Interpelácie a dopyty poslancov 

18. Rôzne 

19. Záver                                                                                                         
                                                                                                           

 

3.1.  Výstavba na kopci Hradová v lokalite Podhradová, Košice - Sever 

 
Starosta odovzdal slovo poslancovi Kalaninovi, ktorý navrhol zaradiť tento bod. 

Poslanec Kalanin informoval, že na kopci Hradová v lokalite Podhradová je navrhovaná zástavba 
rodinných domov v oblasti kopca Hradová a na Výslní, táto lokalita je biokoridorom regionálneho 

významu, kde sa nachádzajú chránené rastliny ako poniklec a takisto tam žijú chránené živočíchy, táto 
informácia bola dnes zverejnená aj v regionálnom denníku.  

Požiadal poslancov o všeobecný súhlas, aby mohli vystúpiť obyvatelia MČ.  

Starosta informoval, že zástupcovia architektov sa skontaktovali aj s vedúcim oddelenia rozvoja MČ, 
pripravené je aj stanovisko MČ Košice – Sever a uznesenie, ktoré zastupiteľstvo dnes schváli, bude 

doložené k zápornému stanovisku MČ.  
P. Zuzana Fabiánová – chce vyjadriť nesúhlas s predloženým konceptom územného plánu mesta 

Košice z hľadiska navrhovanej výstavby na kopci Hradová. Žiadajú, aby bol odmietnutý variant 

zástavby A aj B. V oboch variantoch sa počíta so zástavbou a s posunutím hraníc zastavaného územia 
obce. Variant A počíta so zástavbou 500 rodinných domov a variant B viac ako 100 rodinných domov. 

Považujú túto zástavbu za absolútne nevhodnú na tomto území, jedná sa o chránené územie, 
nachádzajú sa tam chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíšstva, toto územie nie je ani z 

dopravného hľadiska vyhovujúce pre takúto masovú zástavbu.    

P. Róbert Varga – potvrdzuje slová, ktoré odzneli, ako obyvateľ priamo dotknutého miesta vidí  
obyvateľov celého mesta využívať túto krásnu rekreačnú oblasť na prechádzky, chodia tam aj školáci 

na branné cvičenia. Bola by škoda znehodnotiť tento kopec tým, že sa tam urobí nejaká výstavba, ten 
kopec je predurčený nato, aby dostal štatút rekreačnej a oddychovej zóny. Dôležitý aspekt je 

dopravná situácia, je to slepá ulica, celá Podhradová bude neprejazdná a treba vziať do úvahy aj 
bezpečnostné hľadisko. 

 

Poslanec Kalanin prečítal návrh pripraveného uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

a) odmieta 

 

akúkoľvek výstavbu na kopci Hradová v lokalite Podhradová, Košice - Sever 

 

b) nesúhlasí 

 

so zmenou hraníc zastavaného územia mesta Košice na Severe o navrhovanú 

zástavbu rodinných domov v lokalite Podhradová, Košice – Sever, na kopci Hradová 

a na Výslní v zmysle zverejneného konceptu riešenia nového územného plánu mesta 

Košice 
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c) žiada 

 

mesto Košice, aby zmenilo dokument miestneho územného systému ekologickej 

stability (MÚSES) mesta Košice tak, aby celý kopec Hradová od hranice 

záhradkárskej osady v lokalite Podhradová, Košice – Sever (najmä územie na 

parcelách C-KN č. 6681/2, 6675/2, 6988/4, 6682/1, 6988/5, 6676/1 v kat. území 

Severné mesto), bol predmetom ochrany ako biocentrum resp. biokoridor miestneho 

významu. 

 
Poslanec Polaček sa pridal do diskusie - stále považuje Mestskú časť Košice – Sever za tú najzelenšiu  

a treba si chrániť, čo tu naši starí rodičia nechali, MČ Košice – Sever je predurčená na rekreáciu a 

biokoridor regionálneho významu treba zachovať. Chce upriamiť pozornosť na Miestny územný 
systém ekologickej stability mesta Košice, a to na Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 

811/2013 zo 16. decembra 2013. Tento dokument hovorí o tom, že sa treba o toto územie starať a 
zapracovať závery z MÚSES aj do územného plánu, a týka sa to aj lokality na Podhradovej. Preto 

navrhol k tomuto bodu 2. uznesenie, ktoré je obšírnejšie, lebo ako poslanci by mali vnímať nie len 1 
lokalitu Hradovú, ale celú časť okolo mestského lesa. Prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

a) Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever žiada starostu MČ Košice – 

Sever, aby podal v mene mestskej časti kvalifikovanú pripomienku do 30.6.2018 

ku konceptu Územného plánu mesta Košice 2018, spočívajúcu k plynulej ochrane 

Miestneho územného systému ekologickej stability mesta Košice a zákazu 

výstavby rodinných a bytových domov na území BIOKORIDORU 

REGIONÁLNEHO VÝZNAMU v území Kavečany – Hradová, Košický les 

 

b) preveril zámer mesta Košice v súvislosti s výstavbou obytných súborov v mestskej 

časti   Košice – Sever  najmä  na  lokality: Hradová, kopec Hradová, Výslnie, 

Poniklecová lúka 

 

c) preveril napĺňanie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 811/2013 

zo dňa 16.12.2013 v katastri Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa týka 

dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) a  

dokument starostlivosti o dreviny 

 

d) preveril implementáciu dokumentu MÚSES do územného plánu hospodársko – 

sídelnej aglomerácie (ÚPN HSA) mesta Košice, ktorý sa v zmysle Uznesenia MZ 

Košice č. 811/2013 a dôvodovej správy mal stať súčasťou VZN č. 39 mesta 

Košice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN HSA 

 

e) obratom písomne informoval poslancov mestskej časti ako aj občanov na úradnej 

tabuli a internetovej stránke o vybavení uznesenia. 

  

   Zodpovedný: starosta MČ             Termín: v texte 
  

Poslanec Blišťan k návrhu prečítaného uznesenia namietal, že nie všetky body sú v kompetencii 

starostu, je toho názoru, že niektoré body sú v náplni iných orgánov štátnej a verejnej správy na 

úrovni orgánov ochrany prírody a krajiny.  
Reagoval poslanec Polaček – ide o uznesenia mesta Košice, to nie sú dokumenty štátnej správy, 

MÚSES je dokument, ktorý prijali poslanci mesta Košice a hovorí aj o území MČ Košice – Sever, chce 
požiadať starostu cez uznesenie, aby preveril tento dokument, aby sa otvoril, či je to tam 

implementované a či rôzne developerské projekty sú v súlade s týmto dokumentom.  
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Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia predloženého p. Polačekom. 

Starosta o ňom dal hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Blišťan),   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia predloženého p. Kalaninom. 
Starosta o ňom dal hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 6:  za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta poďakoval občanom z Podhradovej za účasť na zasadnutí dnešného zastupiteľstva.  

 
     

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

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Poslanec Bekiaris – má návrh na formálne zmeny v návrhu uznesenia, ktoré predložil úrad:  

 
      -    v písmene b) v štvrtom riadku navrhuje doplniť k číslam uznesení lomítko a rok 2016 a čiarku 

 

 uznesenie č. 293 vypustiť z písmena c), nakoľko je uvedené v písmene b) 

 

 uznesenia č. 288 a č. 289/2018 doplniť do písmena c), v materiáli sú uvedené, ale v návrhu 

uznesenia chýbajú. 

 
Ešte požiadal, aby v materiáli, ktorí poslanci dostávajú, bolo v stĺpci „uznesenia“ uvedené celé znenie 

uznesenia, lebo keď sa skráti, môže sa stratiť zmysel uznesenia. 
 

Poslanec Filipko – v uznesení č. 301/2018 o zakúpení defibrilátora – navrhuje predĺžiť termín splnenia 
uznesenia o 1 mesiac, t. j. do 31.7.2018.  

 

Poslanec Polaček – má 2 pripomienky, prvá sa týka uznesenia č. 288/2018, navrhuje nevypustiť ho zo 
sledovania. Druhá sa týka uznesenia č. 33/2015 – návrh na uzavretie súdneho zmieru s bývalým 

zamestnancom MČ Košice – Sever pánom Rendekom. Toto uznesenie prijali pred 3 rokmi, zaujíma ho, 
v akom stave je plnenie tohto uznesenia. 

Starosta odpovedal, že rokovali s p. Rendekom, mimosúdna dohoda uzavretá nebola, navrhovaná 

dohoda nebola akceptovaná právnym zástupcom p. Rendeka. Pokračuje súdne konanie. 
Poslanec Polaček predložil pozmeňujúci návrh k pôvodnému návrhu uznesenia. 

Starosta požiadal p. Šefčíkovú o vyjadrenie k forme predloženého materiálu k tomuto bodu. 
P. Šefčíková – možno sa poslancom nezdá forma informácie dostatočná, text uznesenia tam nemá byť 

celý, nakoľko každé uznesenie je riadne zverejnené, toto podáva len podstatný obsah o danom 

uznesení, je tam číslo a vedia si ho nájsť pri zastupiteľstve, na ktorom bolo schválené, cieľom bolo 
správu skrátiť a sprehľadniť. 

Kontrolór MČ – tá forma bola poslancami schválená na zastupiteľstve, aby správa nemala 20 strán 
textu, nerozumie prečo ju teraz napádajú a pokiaľ ju chcú zmeniť, musia prijať nové uznesenie.  

P. Bekiaris – ak sa ten stĺpec volá uznesenie, nemalo by byť v skrátenej forme, chápe, že niektoré 
uznesenia sú dlhé, z jeho pohľadu je to mätúce. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslankyňa Kažimírová prečítala návrh uznesenia predloženého p. Polačekom. 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

konštatuje, že Uznesenie č. 288/2018 zostáva v platnosti.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 1 (p. Polaček),  proti – 0,  zdržal sa – 9,  
   návrh nebol schválený. 
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia, ktorý predložil. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje  

 

zmenu termínu plnenia Uznesenia č. 301/2018 na dátum 31.7.2018. 
 

Starosta o ňom dal hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 8:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kišiday),   
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Filipko prečítal protinávrh uznesenia predloženého p. Bekiarisom, ktorý zachytáva celý 
predložený materiál so zmenami. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a) berie na vedomie informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z 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)  / 2016,  

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

     293, 301 / 2018 

 

c) konštatuje, že uznesenie  č. 29 písm. b, d / 2015, 272 / 2017, 288, 289, 290, 295, 296, 

297, 298, 299 / 2018 sú splnené a vypúšťajú sa zo sledovania 

 

d) konštatuje, že uznesenia č. 29 písm. a), 83 / 2015, 154 písm. b), 199 / 2016, 214 / 

2017 sú nesplnené. 
 
Starosta o ňom dal hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 9:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Švajlen),   
    uznesenie bolo prijaté. 
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5.  Aktuálny stav budovy Zariadenia opatrovateľskej služby 

 

Starosta na úvod povedal, že úrad sa touto problematikou zaoberal, bolo to prednesené na všetkých 
komisiách, hlavne na Komisii sociálnej, konal sa Deň otvorených dverí, žiaľ zúčastnil sa ho iba jeden 

poslanec p. Bekiaris.  
 

Starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Kalanin ako predseda Komisie sociálnej sa vyjadril, že celý materiál bol prerokovaný aj na 

poslednom zasadaní Komisie sociálnej. Je potrebné naplniť ustanovenia novely zákona o sociálnych 
službách a zabezpečiť, aby budova opatrovateľskej služby spĺňala kritériá na poskytovanie tejto 

služby. Prijali uznesenie, aby sa týmto poslanci zaoberali. 
P. Polaček – stav budovy ZOS je známy starostovi, úradu aj poslancom. Zaráža ho, že chcú prijať 

uznesenie, aby starosta nadviazal komunikáciu s príslušnými odbormi magistrátu na vytipovanie novej 

budovy pre ZOS. Predpokladá, že starosta aj úrad komunikujú s mestom, nerozumie, čo sa zmení 
prijatím navrhovaného uznesenia, aký to má zmysel. 

 
Nikto ďalší sa do diskusie nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

žiada starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby nadviazal komunikáciu s príslušnými 

odbormi Magistrátu mesta Košice ohľadom vytipovania novej budovy pre zariadenie 

opatrovateľskej služby. 
  
Starosta o ňom dal hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 10 za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Kišiday, Polaček),   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

6.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontroly za obdobie mesiacov 

     marec až máj  2018 
 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 

 
Poslankyňa Kažimírová prečítala 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 výsledkoch kontroly kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever za mesiac marec až 

máj 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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7.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2. polrok 2018 

 

Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ukončil diskusiu. 
 

Poslankyňa Kažimírová ako členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

a) s c h v a ľ u j e 

návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie  2. 

polroka 2018 

 

b) p o v e r u j e 

  

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa 

schváleného Plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2018.  
  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

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

 
 

8.  Správa k výdavkom MČ Košice – Sever na Adventné trhy 2017 

 
Starosta otvoril diskusiu.  

 
P. Polaček – spýtal sa, prečo je v rozpočte na Advent na Mieri 2018 rozpočtovaných 4 000,- EUR, keď 

podľa predloženej správy v roku 2017 stál cca 7 011,- EUR. Každý rok rozpočtovým opatrením zvyšujú 
túto sumu, prečo tam dajú 4 000,- EUR, ak vedia, že to stojí 7 000,- EUR. V septembri budú poslanci 

postavení pred hotovú vec, že to treba navýšiť. Rozpočtové opatrenie na sumu 7 000,- EUR bolo 

prijaté 29.12.2017, prečo sa to takto plánuje, on je proti tomu, aby sa nato minulo toľko peňazí. 
Starosta mal nejaký balík peňazí, poslanci ho schválili, starosta ho prekročil a následne ho 

rozpočtovým opatrením upravil, teda došlo k porušeniu.  
 

Starosta – nič nebolo porušené, žiadna predbežná finančná kontrola nebola porušená, to je stanovisko 

kontrolóra MČ aj vedúceho oddelenia ekonomického a hospodárskej správy, kto si prečítal celú 
tabuľku, všetkému rozumie. 

 
Reagoval p. Hudák, vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy – pán poslanec nemá 

pravdu, starosta prijal rozpočtové opatrenie dňa 14.12.2017, nie dňa 29.12.2017. Rozpočtovým 
opatrením bol pôvodný rozpočet na Adventné trhy 2017 upravený zo 4 000,- EUR na 7 020,- EUR. 

Adventné trhy 2017 sa konali v dňoch 1.12.2017 – 3.12.2017. Mestská časť vstúpila pred samotným 

konaním Adventu do záväzkov, ktoré neprekročili sumu dovtedy schváleného rozpočtu. Po prijatí 
rozpočtového opatrenia dňa 14.12.2017 nastali vyúčtovania a tam už predsa rozpočet navýšený bol. 

Všetko je v tabuľke, treba si ju prečítať. 
 

Starosta ukončil diskusiu. 

 
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

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

Správu k výdavkom Mestskej časti Košice - Sever na Adventné trhy 2017.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13: za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Kišiday, Polaček), 
 uznesenie bolo prijaté. 

 
 

9.  Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2017 

Starosta oboznámil poslancov so záverom Odborného stanoviska kontrolóra MČ k návrhu Záverečného 

účtu MČ Košice – Sever za rok 2017, v ktorom odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti 
Košice – Sever uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sever za rok 2017 

výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“ 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. Starosta diskusiu ukončil a požiadal návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrhy uznesení. 
 

P. Filipko najprv prečítal návrh uznesenia o odbornom stanovisku kontrolóra MČ. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1, 

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 
 

odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever k  návrhu Záverečného účtu 

MČ Košice - Sever za rok 2017. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček), 
 uznesenie bolo prijaté. 

 
 

Potom poslanec Filipko prečítal návrh 2. uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

1. berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2017 
 

2. schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sever za rok 2017, pričom: 

 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
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b) celkový prebytok (upravený výsledok hospodárenia) vo výške 2 437,60 €    

sa usporiada prevodom do rezervného fondu Mestskej časti Košice – 

Sever. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

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

 
 

10.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné      
  obdobie 2018 - 2022 

 
Starosta dal slovo poslancovi Filipkovi.  

P. Filipko – o tejto téme rokovali na miestnej rade a na základe jej odporúčania navrhuje, aby rozsah 

výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022 stanovili na plný úväzok, vzhľadom na 
postavenie mestskej časti oproti ostatným veľkým mestským častiam, je to primerané. 

P. Bekiaris upresnil, že doteraz mal starosta 60 % úväzok a v návrhu uznesenia je 100 %. 
P. Polaček – mali by si povedať, prečo miestne zastupiteľstvo v roku 2014 prijalo rozhodnutie, že 

úväzok bude 60 %, prečo ho znížili. Na druhej strane nepozná dôvod, prečo ho idú zvyšovať, čo sa 

zmenilo. To uznesenie navrhoval p. Kalanin. Zaujíma ho, čo to bude stáť mestskú časť, aké právomoci 
mestskej časti pribudli, čo zo Štatútu mesta Košice. Podľa neho sa nič nezmenilo, starosta sa 

nesťažoval, že je to zlý úväzok, poslanci okrem neho a p. Gibódu starostovi nevytýkali, že nestíha, 
schválili mu aj odmenu. Nikto za 4 roky tento úväzok nespochybnil.  

Reagoval p. Filipko – k zníženiu úväzku asi došlo z recesie, poslanci si povedali, že dostali vyplatených 

iba 60 % odmien, ktoré mali dostať podľa odmeňovacieho poriadku, tak bude aj starosta na 60 %, 
niekto to sformuloval, predložil a zastupiteľstvo to schválilo. Vďaka zlej atmosfére, ktorá tu panovala 3 

roky, mnohí prestali mať chuť byť poslancami mestskej časti, lebo sa tu riešili veci, ktoré sa nemali a 
takým spôsobom, akým sa nemali. Dôvod navrhovaného zvýšenia úväzku je ten, prečo by starosta 

Mestskej časti Košice – Sever mal byť platený na 60 % a vykonávať funkciu na plný úväzok, lebo 
starosta je starostom 24 hodín denne, ak sa niečo stane v mestskej časti, jeho zavolajú a musí to ísť 

riešiť. Za túto službu, ktorú vykonáva, by mal dostať primeraný plat. Nedostával žiadne odmeny ani 

navýšenie, lebo v tomto rozpočte nato nevychádzalo, on naopak registruje pri niektorých stretnutiach, 
že boli takéto požiadavky a poslanci to odmietali v priebehu volebného obdobia meniť, lebo platia 

nejaké princípy. Ak sa niekto odhodlal a kandidoval za starostu pri úväzku 60 %, musí vydržať do 
konca s týmto úväzkom, pokiaľ nenastanú nejaké výrazné skutočnosti. Teraz vedia, že 60 % úväzok je 

neprimeraný honoru starostu veľkej mestskej časti, tie časy pominuli, je potrebné dať to na pravú 

mieru. Čo sa týka rozpočtu, zvýšia sa náklady alikvótne a mestská časť bude musieť nato plánovať 
zdroje. Dúfa, že narastú kompetencie mestských častí, ale všetci majú rovnaké podmienky. 

 
Kontrolór MČ – hodnotí to tak, že keď sa prijímalo to uznesenie, neprijímalo sa vo vzťahu k funkcii 

starostu, ale k osobe, a to je veľký rozdiel. Aj teraz treba prijať uznesenie nie k osobe pána Gaja, ale 
k funkcii štatutára veľkej mestskej časti, ktorá má vyše 20 000 obyvateľov. Nedá sa dopredu povedať, 

že voľby vyhrá pán Gaj, budú aj iní kandidáti. Samospráva je postavená na tom, že tu je jeden 

štatutárny orgán, ktorý musí všetko podpisovať a o všetkom rozhodovať, aby to bolo operatívne a aby 
úrad fungoval. Zastáva názor, že je potrebné, aby ten štatutár mal plný úväzok. 

 
P. Bekiaris – keď sa rozhodovalo o úväzku, bol na zasadnutí MZ prítomný ako občan a bol udivený, 

aké padli návrhy nielen 50 %, ale aj 30 %, boli aj otázky, koľko je to 60 %, či sú to 3 dni v týždni. 

Treba aj zamedziť situácii do budúcna, ak sa niečo od starostu vyžaduje, aby nemohol povedať, že 
práve nie je v úväzku. Osobne si myslí, že starosta by mal byť na plný úväzok, ak sa niečo stane, musí 

byť zastihnuteľný či je sobota alebo nedeľa, súhlasí s tým, aby sa to vrátilo do normálnych koľají. 
 

P. Kalanin – nevie o akej recesii kolega Filipko hovorí, v predchádzajúcom volebnom období poslanci 

vychádzali zo situácie, že malo dochádzať k zlučovaniu mestských častí a z toho dôvodu si mysleli, že 
funkcia starostu môže byť aj na 60 %. Starosta je priamo voleným zástupcom, 60 % úväzku 

neznamená, že bude len na 60 % pôsobiť ako starosta. Činnosti,  ktoré  sú  potrebné  pre  fungovanie  
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mestskej časti, zabezpečuje miestny úrad s prednostom. Treba uvažovať v širších súvislostiach 

a myslieť aj do budúcnosti, možno zlučovanie mestských častí príde znovu na stôl po voľbách 
primátora. Išlo aj o myšlienku ako ušetriť financie mestskej časti. Treba hovoriť o poste starostu, nie 

konkrétne o osobe, lebo nevedia, ako dopadnú voľby. 
 

Starosta – pripomenul, že v roku 2015 po voľbách na prvom alebo druhom zasadnutí MZ práve 

poslanci Gibóda a Polaček chceli navrhnúť starostovi plný úväzok, aby starosta robil.  
 

P. Polaček – je veľa starostov, ktorí vykonávajú funkciu na 10 % alebo 20 % úväzok. Treba sa 
zamyslieť, či sa to osvedčilo, či to malo zmysel, či mestská časť ušetrila. V dôvodovej správe malo byť 

uvedené, že ak sa zvýši úväzok na 100 %, o akú sumu to mestskú časť zaťaží. Podľa neho sa to 
osvedčilo a mestská časť ušetrila. 

Reagoval starosta – aj rozhodnutím o nevyplácaní odmien v minulosti sa „ušetrilo“, ale malo to inú 

dohru – právnu a súdnu. Ako sa vyjadril aj kontrolór MČ, ide o veľkú mestskú časť, ktorá má vyše 
20 000 obyvateľov. 

Starosta vysvetlil, že v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Lehota by bola niekedy v auguste, ale budú 

prázdniny a dovolenky, preto to zaradili do programu dnešného zastupiteľstva. 
 

P. Kišiday – spýtal sa, že keď sa znížil úväzok starostu a znížil sa mu plat, kde sa presunuli tie peniaze.  
Odpovedal starosta – v rámci rozpočtu MČ Košice – Sever ako celku. 

 
Poslanec Polaček oznámil, že dáva pozmeňujúci návrh – úväzok 60 %, ktorý reflektuje na súčasný 

stav a prečítal ho.  

 
Starosta diskusiu ukončil a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy uznesení. 

 
Poslankyňa Kažimírová prečítala pozmeňujúci návrh poslanca Polačeka. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 
určuje rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Sever na funkčné obdobie 2018 – 2022 

na úväzok 60 %. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16: za – 3 (p. Kalanin, Polaček, Švajlen),  proti – 0,  zdržal sa – 7,  
   návrh nebol schválený. 
 

Poslankyňa Kažimírová prečítala návrh pôvodne pripraveného uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

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

predpisov 

 

určuje   
 

rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Sever na funkčné obdobie 2018 – 

2022 na plný úväzok. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17: za – 7,  proti – 0,  zdržal sa – 3 (p. Kalanin, Polaček, Švajlen), 
 uznesenie bolo prijaté. 

 

 
11.  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Košice – Sever pre 

 voľby  poslancov  miestneho  zastupiteľstva vo  voľbách do  orgánov  samosprávy  
       obcí 2018 

   

Starosta otvoril diskusiu. 
P. Filipko – návrh sa kreoval na miestnej rade, navrhovali starostovi ponechať súčasný stav volebných 

obvodov aj počtov poslancov. 
 

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

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

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

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

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

 

určuje   
 

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

orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a počet volených poslancov v nich nasledovne: 

 

 

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

 volebný obvod II,   zahŕňa volebné okrsky 7 – 12 s počtom poslancov 5 

 volebný obvod III,         zahŕňa volebné okrsky 13 – 18 s počtom poslancov 4 

 Spolu počet poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever                13.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kišiday), 
 uznesenie bolo prijaté. 

 

 
12.  Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

Poslanec Polaček dal pozmeňujúci návrh čl. 1 bodu 1, ktorý znie: Návrh programu zasadnutia sa 
zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti aspoň tri dni pred 

zasadnutím miestneho zastupiteľstva. Navrhuje, aby sa slová „ tri dni“ zmenili na slová „sedem dní“. 

Poslanci dostávajú materiály v predstihu aj občania si zaslúžia mať informáciu v predstihu. Za 3 dni si 
to v tabuli nikto nevšimne, to je zbytočné vyvesovať do tabúľ. Prečítal návrh uznesenia. 

 
P. Bekiaris – ak je to v súlade so zákonom, nevidí v tom problém.   

P. Filipko – v podstate je to nad rámec zákona, lebo zákon určuje povinnosť zverejniť 3 dni pred 

rokovaním, v praxi poslanci dostávajú materiály zhruba týždeň pred rokovaním a súčasne sú aj 
zverejnené na stránke MČ. Nevie, či má zmysel to ešte meniť, bude ešte jedno zasadnutie. 

P. Polaček svoj pozmeňovací návrh zdôvodnil tým, že dnes to bolo v programe.  
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
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Poslankyňa Kažimírová prečítala pozmeňujúci návrh uznesenia poslanca Polačeka k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu v návrhu Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever v znení: 

 

Čl. 1. 

 

1. Mení sa ustanovenie § 6 ods. 2, ktoré po zmene bude v nasledovnom znení:  

   „Návrh programu zasadnutia sa zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti a na 

    webovom  sídle  mestskej  časti  aspoň  sedem  dní  pred  zasadnutím  miestneho  

    zastupiteľstva.“ 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 19:  za - 10,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
P. Kažimírová prečítala pripravený návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever so zapracovanou zmenou. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 20:  za - 10,   proti – 0,   zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 

 
 

13.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
 

Starosta sa ujal úvodného slova. V minulosti miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 177/2016, 

ktoré hovorilo o všetkých trávnatých plochách, ktoré majú byť zabraté, zastavané alebo zatrávnené 
pre statickú dopravu zatrávňovacími tvárnicami. Mestská časť dostala žiadosť vyjadriť sa ohľadne 

vytvorenia nových parkovacích miest zatrávňovacou metódou. Úrad sa má k danej žiadosti vyjadriť do 
30 dní, krátkou cestou predkladá informáciu o tomto zámere. ÚHA a Správa mestskej zelene 

v Košiciach dali kladné stanovisko k danému zámeru, na Komisii rozvoja ešte prerokovaný nebol. 

Požiadal poslancov, aby svojím hlasovaním dali stanovisko.  
Potom požiadal p. Hučka, aby vyšpecifikoval koľko parkovacích miest má vzniknúť a v akej lokalite. 

P. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ – jedná sa o 16 parkovacích miest, ktoré majú vzniknúť 
v zelenom páse, ktorý sa nachádza na Vysokoškolskej ulici pred začiatkom areálu Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti. V areáli sa nachádza jeden bytový dom, ktorý je v súčasnosti už 
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v súkromnom vlastníctve a je tam zámer nadstavby na ten bytový dom, kde vznikne ďalších 5 

bytových jednotiek. Pre účely existujúcich bytov a navrhovaných ďalších bytov budú vytvorené 

parkovacie miesta v zelenom páse, ktorý sa nachádza na priľahlom trávniku vo výmere 186 m² 
z existujúcej plochy.  

 
Starosta otvoril diskusiu.  

P. Kišiday sa spýtal, či územie školy s oplotením zostane zachované, zdá sa mu, že ten zelený pás nie 

je dostatočne široký, tam zaparkuje maximálne 5 áut, nedal by na to súhlas.   
Odpovedal p. Hučko – tam je zelený pás už teraz, je to pozemok vo vlastníctve mesta, nezasahuje do 

areálu Technickej univerzity. 
P. Polaček – požiadal, aby pre dnešok odložili toto rozhodnutie. Treba vidieť projekt, mal prísť 

projektant, je to strohý materiál nato, aby o tom rozhodli, treba ho doplniť a nato je hlavne Komisia 
rozvoja, ktorá by mala rozhodnúť.  

Reagoval p. Hučko – k tomuto zámeru ešte neexistuje kompletný projekt, toto je len štúdia a slúži pre 

majetkoprávne vysporiadanie medzi žiadateľom a mestom, mestská časť dáva stanovisko. Preto 
predložili tento materiál do zastupiteľstva hneď na začiatku, aby sa nestalo, že mestská časť dá 

stanovisko a zámer príde o pol roka alebo o rok, ten proces sa dá zastaviť. Tento materiál je 
predložený aj na meste aj mestská majetková komisia sa ním bude zaoberať, Správa mestskej zelene 

ako správca, ÚHA z urbanistického hľadiska posúdi tento zámer. Mestská časť už viac vyjadrení 

k dispozícii mať nebude, to sú vyjadrenia, ktoré sa štandardne dávajú, keď niekto požiada o prenájom 
alebo odkúpenie mestského pozemku. 

P. Bekiaris – chýba mu informácia pre koho bude tých 16 parkovacích miest. 
Odpovedal starosta – je to uvedené v stanovisku ÚHA, budú rezervované pre ten objekt bytového 

domu, nebudú pre verejnosť. 
P. Polaček – ak to má byť len pre túto bytovku a zoberie do úvahy to uznesenie, ktoré hovorí 

o ochrane zelene,  tak keď chce niekto robiť nadstavbu, nech to rieši iným spôsobom. 

P. Filipko – pokiaľ to bude rezervované, pripája sa k názoru, nech si to rieši investor. 
P. Blišťan – má otázku, prečo nemôže mesto postaviť parkovacie miesta a potom ich prenajať. 

 
Starosta povedal, že k tejto téme budú poslanci hlasovať a prijmú uznesenie a ďalej prebieha diskusia 

k Informácii o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever. 

P. Hučko – v zaslanom materiáli sú oproti štandardnému rozsahu naviac zapracované požiadavky, 
ktoré spadajú do režimu VZN o poskytovaní dotácií a je potrebné ich schvaľovať v miestnom 

zastupiteľstve. Týkajú sa 2 programov – Programu 3: Komunikácie a Programu 5: Prostredie pre život. 
V Programe 5: Prostredie pre život zapracovali požiadavky, ktoré prišli od občanov a reflektujú nato, 

že by mohli z rezervného fondu upraviť ihrisko, ktoré časom prišlo o väčšinu vybavenia z hľadiska 

životnosti, jedná sa o Skautskú, je tam oplotené ihrisko, v ktorom je kolotoč, ostatné vybavenie je 
v žalostnom stave alebo je demontované správcom, lebo nevyhovuje z hľadiska bezpečnosti. Je 

požiadavka aj o doplnenie herného prvku na detskom ihrisku Letná. Tieto výdavky sú premietnuté v 
Programe 5: vo výške 7 500 EUR a v Programe 3: je v rámci dotácií rezervovaných 5 000 EUR na 

chodník, kde po presnom zameraní a vyčíslení nákladov vznikla potreba dofinancovať o ďalších 500 
EUR. To sú veci priamo späté s aktivitami mestskej časti a podliehajú dotačnému režimu, je potreba 

ich schváliť, majú priamy dosah na rozpočet, preto ich zapracovali do tohto bodu a predložili už aj 

s návrhom uznesenia. 
P. Filipko doplnil, že Komisia rozvoja odporučila schváliť tieto zmeny rozpočtu. 

 
Poslanec Polaček dal pozmeňovací návrh k pripravenému uzneseniu o Vysokoškolskej ulici. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

nesúhlasí 
 

so záberom pozemku na Vysokoškolskej ulici – časť parcely registra C KN č. 8130/1 o výmere 186 m², 

katastrálne územie Severné mesto, pre účel umiestnenia 16 parkovacích miest. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy uznesení. 
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Poslankyňa Kažimírová  prečítala návrh uznesenia predložený poslancom Polačekom. 

 
Návrh uznesenia:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

nesúhlasí 

 

so záberom pozemku na Vysokoškolskej ulici – časť parcely registra C KN č. 8130/1 o 

výmere 186 m², katastrálne územie Severné mesto, pre účel umiestnenia 16 parkovacích 

miest. 

 
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 pôvodného uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  a  
 

 schvaľuje  

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2018 nasledovne: 

(2. rozpočtové opatrenie)  
 

Kapitálové výdavky                
Program 3: Komunikácie                 + 500 € 

Program 5: Prostredie pre život              + 7 500 € 

 

Finančné operácie príjmové 
Prevod z rezervného fondu              + 8 000 € 

 

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

na rok 2018 (2. rozpočtové opatrenie).  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 22:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
 

 

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

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

Poslanec Bekiaris – pozrel si podnety a dopyty a videl tam podnet z poslaneckého dňa konaného dňa 
23.4.2018 na vytvorenie steny na maľovanie (sprejovanie) a odporúčanie prejednať ho v Komisii 
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kultúry. Na poslednej Komisii kultúry tento podnet nebol nikým predložený, preto sa ním komisia 

nezaoberala. Nie je jasné, kto dal tento podnet a čo sa tým myslelo, či výstavba steny alebo sprejovať 

na existujúcu fasádu budovy. K samotnej výstavbe steny sa Komisia kultúry nemá prečo vyjadrovať. 
A nemožno ani očakávať, že Komisia kultúry postaví stenu. Pamätá si, že kolega Kišiday na Komisii 

rozvoja toto predložil v bode Rôzne a p. Hučko si pýtal kontakt na osobu, ktorá tento podnet dala, 
pokiaľ vie, kontakt nedostal.   

 

Starosta – pri návšteve Senior domu dostal informáciu, že by bolo potrebné robiť zoznam, kto z 
poslancov bol a kto nebol na poslaneckom dni. Danú tabuľku rozšíria o účasť poslanca na 

poslaneckom dni a v prípade neúčasti, sa uvedie, či išlo o neúčasť ospravedlnenú alebo 
neospravedlnenú. 

 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Poslankyňa Kažimírová ako členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

dní do poslaneckej knihy. 
 
Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 23: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
   

15.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho  
       zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever do konca volebného obdobia 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Poslanec Bekiaris – je tam navrhovaný termín zasadnutia miestneho zastupiteľstva na 5.9.2018, takže 

komisie budú musieť zasadať v auguste, nevie, či poslanci nebudú mať ešte dovolenky. Bolo by dobré 

to zasadnutie MZ o týždeň posunúť. 
 

Starosta – získali teraz týždeň navyše vzhľadom na neuznášaniaschopnosť zastupiteľstva v minulom 
týždni, tak zasadnutie môžu posunúť o týždeň na 12.9.2018.  

 

Poslanec Bekiaris prednesie návrh, aby sa zasadnutie MZ z 5.9.2018 presunulo na 12.9.2018. 
 

P. Filipko sa spýtal, či sa posunie aj miestna rada. 
Starosta – zasadnutie miestnej rady by mohlo byť 5.9.2018. 

  
Starosta zhrnul, že upravili 2 termíny: 1 termín zasadnutia miestnej rady z 28.8.2018 na 5.9.2018  a 

termín zasadnutia miestneho zastupiteľstva z 5.9.2018 na 12.9.2018. Návrh uznesenia sa nemení, 

opraví sa len príloha – harmonogram zasadnutí MR a MZ.  
 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

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

 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever do konca volebného obdobia.                       
 

Príloha: 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva  

Mestskej časti Košice – Sever do konca volebného obdobia 

 

Starosta dal hlasovať, kvórum 10 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 24: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 

 
 

16.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 7.3.2018 do 6.6.2018 

poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslankyňa Kažimírová prečítala 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 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 25 za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Polaček),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
16.1. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

 
Starosta odovzdal slovo predsedovi komisie p. Filipkovi.  

Poslanec Filipko informoval o zasadnutiach Komisie na  ochranu verejného záujmu, komisia zasadla 
dvakrát, najskôr dňa 30. mája 2018, kedy boli prítomní všetci 4 členovia komisie, komisia posúdila 

všetky oznámenia, ktoré boli doručené mestskej časti. Konštatovala, že z podaných oznámení 10 
poslancov a starosta podali oznámenia kompletne v súlade s príslušnými predpismi, p. Baláž nepodal 

oznámenie v stanovenom termíne, u troch poslancov v priznaniach boli zistené formálne nedostatky - 

p. Švajlen, Vágási a Haľko. Komisia sa na základe spoločného rokovania rozhodla, že vyzve všetkých 
tých, ktorí majú odstrániť formálne nedostatky, aby tak urobili do termínu zasadania MZ. Dotknutí sa 

dostavili, p. Švajlen a Vágási nedostatky odstránili, p. Haľko informoval, že daňové priznanie podáva  
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do 30.6.2018, lebo požiadal o odklad, komisia bude musieť v jeho prípade zasadnúť po skončení 

odkladu. Na zasadnutí komisie dňa 6. júna 2018 sa zišli iba dvaja členovia komisie, komisia nebola 
uznášaniaschopná, preto materiál poslanca Baláža neskúmali, ostal založený v trezore, zo zákona by 

mali začať konanie voči p. Balážovi, samozrejme má právo prísť pred komisiu a vyjadriť sa.  
To je informácia, nemohol navrhnúť iné uznesenie, keďže komisia nerozhodla v tejto veci. Prečítal 

návrh uznesenia. 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

informáciu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 26:   za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
17.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Starosta otvoril diskusiu.  
 

P. Polaček – poslanec Gibóda interpeloval starostu dňa 13. decembra 2017, starosta odpovedal, že na 
všetky interpelácie podá ústnu informáciu na najbližšom zasadnutí MZ, čo nie je štandardné, napriek 

tomu do dnešného dňa p. Gibóda nedostal odpoveď. Berie týchto 5 interpelácií na seba, dá ich 
písomne a žiada o odpoveď v lehote danej rokovacím poriadkom MZ. Zaujíma ho mimosúdna dohoda 

s bývalým zamestnancom MČ Košice – Sever pánom Rendekom, Anička – pozemky a Memorandum 

medzi mestom Košice a MČ Ťahanovce – obec, Mier Nadstavba OC, Kruhový objazd – Crow aréna 
a Chodník Kostolianska cesta. 

 
P. Filipko - chcel by prehovoriť k niektorým kolegom poslancom, ako služobne najstarší poslanec si to 

môže dovoliť. Možno sa to niekoho dotkne, ale treba zvážiť, ak sa dali na pozíciu poslanca, vedia, že 

zasadnutie MZ je tým najdôležitejším aktom výkonu funkcie poslanca. Ak prídu občania, je nastúpený 
úrad a poslancov je 6, nevie sa pozrieť do očí občanom a odnesú si to tí, ktorí tu sú. Nech sa 

zamyslia, prečo sa stali poslancami. Sú nejaké pravidlá vopred nahlásiť, či príde alebo nepríde a dajú 
sa urobiť nejaké opatrenia. To je to najhoršie, čo sa môže stať a nestalo sa to prvýkrát. Nesedí tu 

práve kolega, ktorému to povie osobne. Uchádzal sa o post poslanca, chodí medzi občanmi a potom 

keď treba chodiť na zasadnutia MZ, tak ho tu nevidno. 
 

 
18.  Rôzne 

 
Starosta Gaj otvoril diskusiu. 

 

P. Kažimírová – na Komisii rozvoja p. Hučkovi dala 3 podnety od občanov – čo bude so zastávkou na 
Mieri oproti OC, že chýbajú lavičky na obnovených električkových tratiach na Komenského a pri 

Botanickej záhrade na Havlíčkovej a na Lokomotíve, tam je veľká zastávka aj pre prímestskú dopravu, 
tam by sa zišlo viac lavičiek. Dozvedela sa, že mesto získalo dotáciu práve na zastávky, či mestská 

časť požiadala o financie na zastávku na Mieri. 

Odpovedal p. Hučko – presne na túto zastávku mestská časť požiadala, na území mestskej časti sa 
tohto roku urobia 4 nové, na najbližšej Komisii rozvoja bude mať zoznam všetkých zastávok. 
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Starosta informoval, že do minulého roka bolo vymenených 18 zastávok, dnes sa vymenila zastávka 

na Watsonovej pri škole, tá oproti sa vymenila minulý rok. 
 

P. Kažimírová – dnes ju oslovila p. Kalakayová z Obrancov mieru, že chce poďakovať za nádherné 
detské ihrisko. Ale má 2 otázky, bola tam najprv mäkká guma, ale potom sa nato nasypala nejaká drť. 

Keď je mokro, tá drť sa nalepí na deti a ide to do tých šmýkaliek a ničí sa to, či to tam musí byť, tá 

guma bola oveľa lepšia. Zároveň podajú písomnú žiadosť aj prídu osobne na úrad požiadať, aby v 
Parku obrancov mieru mestská časť, prípadne aj v spolupráci s Mestskou políciou osadila tabuľku 

„Zákaz pohybu psov“, lebo tam chodí veľa psov. 
Starosta prisľúbil osadenie tabuliek, vyplýva to aj z ustanovení nedávno prijatého VZN Mestskej časti 

Košice – Sever č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
 

P. Kišiday – bol s deťmi na tom ihrisku, mali tam dať plné gumené štvorce aj nejaké oplotenie, aby sa 

tam zamedzilo prístupu psov a znečisťovaniu ihriska.  
Reagoval p. Hučko – to ihrisko ešte nie je odovzdané, je v štádiu realizácie. 

 
P. Kalanin zdôraznil havarijnú situáciu pred potravinami na Podhradovej, nevie, komu patrí tá 

komunikácia, už tam niekoľkí spadli a došlo k úrazu, zakopávajú o kocky.  

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

Sever. Povedal, že dňa 16.05.2018 bol vydaný Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho 
úradu Mestskej časti Košice – Sever, s účinnosťou od 21.05.2018.  

 
P. Šefčíková doplnila, že predmetným dodatkom došlo k zvýšeniu o 0,5 pracovného úväzku pri 

pracovnej pozícii odborný referent opatrovateľskej služby a zníženiu o 0,5 pracovného úväzku pri 

pracovnej pozícii opatrovateľ/opatrovateľka. Dôvodom uvedenej zmeny bola skutočnosť, že na 
opatrovateľskej službe chýbal priamy nadriadený pre 54 zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorý 

by priamo koordinoval a kontroloval prácu referentiek, opatrovateliek a vodiča. 
 
Ďalej starosta informoval poslancov, že z Košického samosprávneho kraja ho oslovili listom a dali do 

pozornosti možnosť zaslať návrhy na udelenie verejného ocenenia pre významné osobnosti a kolektívy 
mestskej časti. Ide o najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy – Cena KSK, Cena predsedu KSK 

a Plaketa predsedu KSK. Návrhy na udelenie verejných ocenení treba zaslať najneskôr do 30.9.2018. 
  

P. Bekiaris – dajú to ako bod programu na zasadnutie Komisie kultúry, ak niekto podá návrh, môžu ho 

prerokovať na komisii. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslankyňa Kažimírová prečítala návrh uznesenia pripraveného k tomuto bodu. 

 
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 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 27: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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Overili: 
 

 

 

19.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XXVI. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva, všetkým prítomným poďakoval za účasť a zaželal pekné leto. 

 

 
Košice, 13.06.2018 

 
 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 
 

Peter Blišťan        

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

 
 

Erik Haľko 
poslanec       „podpísané“ 

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

  
 

 
Matúš Háber 

prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 
 

Marián Gaj  

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


