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ZÁPISNICA 
  

 
z  XXVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever,  konaného dňa 19.9. 2013 a 
 z pokračovania zasadnutia dňa 25.9.2013 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 

  Pozvánka na pokračovanie zasadnutia MZ 
      Listina prítomných z 19.9.2013 a z 25.9.2013 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 

    Správa o činnosti kontrolórky MČ za obdobie od 6.6.2013 do 12.9.2013 
Protest prokurátora proti Uzneseniam MZ MČ Košice - Sever č. 35/2011, č. 81/2012 

a č. 200/2013 
  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2013 

  Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 
  Návrh VZN MČ Košice – Sever o symboloch MČ Košice - Sever 

  Zápisy skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 

 
 

 
 



Zápisnica z XXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,                       Strana  2 

konaného dňa 19.9.2013 a z jeho pokračovania, konaného dňa 25.9.2013  
 

Overili:   

  

 

Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 19. septembra 2013, od 15.00 do 16.45 hod. 
    pokračovanie – streda, 25. septembra 2013, od 15.00 do 15.50 hod.  

 

Počet  zvolených poslancov: 23 
 

Počet prítomných:   16 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  7   
poslanci Marcel Vargovčák, Natália Novitzká, Andrea Miklošová, 

Martina Červeňáková, Vladimír Gürtler a Richard Šmída sa písomne 

ospravedlnili pred konaním zasadnutia 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 
Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 

Jana Nováková – kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever 

 
 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

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

poslancov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 15 
poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné.  

 

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

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Ladislava Kuczika a Branislava Gajdoša.  

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 

    
Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Viliama Beňa, Františka Ténaia a Pavla 

   Železníka. 
 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Ladislava Kuczika a  

   poslankyňu Moniku Vajányiovú. 
 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 
 

Hlasovanie č. 1:  za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Viliam Beňo, František Ténai  a  Pavol Železník. 
 
mandátovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Ladislav Kuczik a  
Monika Vajányiová. 

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

Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Bačovú, p. Gibódu a p. Vargoška, ktorí budú vykonávať 
funkciu skrutátorov.  
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3.  Schválenie programu rokovania 
    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený 
v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu 

programu. 

 
Starosta doplnil bod: Prerokovanie protestu prokurátora - Zásady odmeňovania poslancov, ktorý bude 

označený ako bod 6.1. 
 

Poslanec Beňo navrhol, aby bol vypustený z programu rokovania bod č. 12: Návrh na ukončenie 
správy objektu Detských jaslí na Gerlachovskej č. 10. 

 

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

 
Hlasovanie za vypustenie bodu č. 12: Návrh na ukončenie správy objektu Detských jaslí na 

Gerlachovskej č. 10. 

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

 Bod  č. 12 bude vypustený z programu rokovania. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 16 poslancov. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever s 2 zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.  
 

 Hlasovanie č. 3:  za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice –  Sever schvaľuje program XXVIII. 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.  Informácia veliteľa Mestskej polície Stanica – Sever o začatí činnosti  
  4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
  5.     Správa o plnení uznesení MZ  
  6.     Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 6.6.2013 do 12.9.2013  
  6.1.  Prerokovanie protestu prokurátora - Zásady odmeňovania poslancov 
  7.     Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever k 30.6.2013 

  8.     Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 
  9.     Východiská Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014 
 10.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever o symboloch MČ Košice – Sever 
 11.   Informácia o zamýšľanom zriadení trhoviska na sídlisku Podhradová v Košiciach; príprava s tým 
          súvisiaceho návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever  
 13.    Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice 
  a)   Detské ihrisko Hroncova – park, 
  b)   Parkovisko na ul. Obrancov mieru č. 5 – 11 a 23 – 29, 
  c)   Nové herné prvky z detského ihriska na Krupinskej ul. č. 12 - 14 
 14.    Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do   
          poslaneckej knihy  
 15.    Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
 16.    Interpelácie a dopyty poslancov 
 17.    Rôzne 
 18.    Záver 
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3.1.  Informácia veliteľa Mestskej polície Stanica – Sever o začatí činnosti 
 
Starosta poslancom predstavil p. Milana Francana – veliteľa novej stanice Mestskej polície Stanica – Sever 
a odovzdal mu slovo.  P. Francan informoval, že momentálny stav je veliteľ a 8 príslušníkov, k 1.10.2013 by mali 
dostať ďalších 2 príslušníkov. Majú najväčší služobný obvod – Sever, Džungľa a Kavečany, je to výletná zóna 
Košičanov. Vytvorili slušné prostredie pre príslušníkov aj pre stránky, stránky už začali chodiť, väčšinou 
sťažovatelia. Majú pridelené 2 služobné vozidlá, s výzbrojou a výstrojou problém nie je, problémy majú 
s ošatením, lebo je veľká fluktuácia. Dvere majú otvorené pre každého, pracujú v dvojsmennej prevádzke od 7.00 
do 22.00 hod., cez víkend majú aj nočné.  
 
Starosta otvoril diskusiu. 
 
P. Beňo sa spýtal, či sú pochôdzky tajné. P. Francan odpovedal, že sú tu pre ľudí, majú 1 motohliadku a 2. 

hliadka bude pešia, príslušníci by mali pochodiť aj zadné ulice blokov a zadné dvory. 
P. Kalanin vyjadril radosť, že v Mestskej časti Košice – Sever bola zriadená stanica Mestskej polície, za svoj 
poslanecký obvod upozornil na problematickú oblasť Podhradovej, zvlášť smerom na vyhliadkovú vežu na 
Zoborskú a Vihorlatskú ulicu, kde sa schádzajú bezdomovci. Verí, že občania sa budú cítiť bezpečnejšie, do 
budúcnosti plánujú vytvoriť komisiu, ktorá bude so stanicou Mestskej polície spolupracovať. 
 
Starosta p. Francanovi poďakoval za účasť a poprial veľa pracovných úspechov.   
 

P. Železník prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
Informáciu veliteľa Mestskej polície Stanica – Sever o začatí činnosti.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 4  za – 14,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

 

Starosta Gaj predniesol Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 12.6.2013 do 
19.9.2013. Absolvoval pracovné stretnutia s predstaviteľmi samosprávy, primátorom mesta 

a predstaviteľmi mesta, s obchodnými spoločnosťami a občianskymi združeniami, s obyvateľmi 
mestskej časti, stretnutie s predajcami na trhovisku Merkúr, stretnutie s riaditeľkou Materskej školy na 

ul. B. Němcovej. Účasť na viacerých podujatiach v materských školách, slávnostné otvorenie parkov 
na Komenského Východ – Západ. Zúčastnil sa na zasadnutiach samosprávnych orgánov mestskej 

časti, na zasadnutí valného zhromaždenia Cassoviainfo, slávnostnom otvorení Mestskej polície Stanica 

– Sever, na zasadnutí pracovnej skupiny o prieskume uránu v lokalite Jahodná – Kurišková zriadenej 
pri meste Košice, rokoval so záujemcami o prenájom Detských jaslí na ul. Gerlachovskej, vykonával 

osobný dozor na podujatí FUN RÁDIO DOHODA na Aničke v areáli plážového kúpaliska Ryba. V tomto 
období čerpal aj letnú dovolenku. 

 

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

 P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 5  za – 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

5.  Správa o plnení uznesení MZ 
 

Starosta odovzdal slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá povedala, že podľa Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever miestna rada vykonala v úzkej súčinnosti so starostom 

kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva. Na miestnej rade, ktorá sa 
konala 28. augusta 2013, bola vykonaná kontrola plnenia všetkých uznesení, ktoré boli k danému 

dátumu v sledovaní. Členovia miestnej rady posudzovali plnenie každého uznesenia a vyjadrili sa ku 

každému uzneseniu. Buď zostáva naďalej v platnosti a v sledovaní, prípadne zostáva v platnosti 
a vypúšťa sa zo sledovania, poprípade sa ruší a vypúšťa zo sledovania. Správa o plnení uznesení MZ, 

ktorá bola poslancom doručená spolu s ostatnými materiálmi, je výstupom z tejto vykonanej kontroly. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
P. Železník – v návrhu uznesenia by mali byť uvedené aj uznesenia, ktoré nie sú plnené. Boli prijaté 

uznesenia, ktoré sú terminované a neboli splnené, bolo by potrebné uviesť do návrhu uznesenia aj 
bod nesplnené uznesenia.  

Kontrolórka MČ – terminované a nesplnené uznesenie nemohlo byť vypustené zo sledovania. 

P. Beňo – podporil myšlienku poslanca Železníka a poukázal na Uznesenie č. 136/2012, ktorým MZ MČ 
Košice - Sever žiadalo starostu MČ Košice - Sever, aby odvolal z funkcie prednostu MÚ. 

Starosta  odpovedal, že prednostu neodvolal a na zasadnutí MZ svoje stanovisko oznámil. 
 

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

  Návrh uznesenia:     

 

 1.  MZ MČ Košice – Sever berie na vedomie správu o plnení uznesení MZ. 
 

 2.  MZ MČ Košice – Sever konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie číslo  
  46, 65 /2011,   
  92, 98, 112, 124, 129, 134, 136,150, 162 /2012,  
  163, 186, 190, 199, 200, 204, 206, 207, 214, 215, 218, 220 /2013. 
 

 3. MZ MČ Košice – Sever  konštatuje, že v platnosti zostávajú  uznesenia č.  
              36/2011, 158, 160/2012, 184, 198, 209, 211, 212, 213, 216, 217/2013 a zároveň 
              ich vypúšťa zo sledovania. 

 
 4.  MZ MČ Košice - Sever ruší a vypúšťa zo sledovania  uznesenie číslo: 103, 
               155/2012.  
 
 5.  MZ MČ Košice - Sever  vypúšťa zo sledovania  uznesenia číslo: 135, 148/2012,  

        169, 171, 172, 175, 176, 185, 189, 192, 208, 210, 219, 221, 222/2013. 
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Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 6:   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

6.  Správa o činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever v období od 6.6.2013 do 
     12.9.2013 

 
 

Starosta udelil slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá povedala, že v období od 6.6.2013 do 12.9.2013 

vypracovala Správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ, vykonala kontrolu trhovísk, vypracovala 
stanovisko k Monitorovacej správe, zúčastnila sa pracovného rokovania Košickej regionálnej sekcie 

ZHK SR a vykonávala ďalšie činnosti súvisiace s prácou kontrolóra.  
 

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

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

berie na vedomie  
 
Správu o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 6.6.2013 do 12.9.2013.  
  
Starosta dal o návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7:   za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

6.1.  Prerokovanie protestu prokurátora - Zásady odmeňovania poslancov 
 

 

Starosta Gaj požiadal p. Stavrovského, vedúceho oddelenia právneho a organizačných činností, aby 

poslancov oboznámil s protestom prokurátora. P. Stavrovský v úvode povedal, že v doplňujúcom 

materiáli k rokovaniu dnešného miestneho zastupiteľstva bol poslancom zaslaný text protestu 
prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I, ktorým vyslovil nezákonnosť rozhodnutí - uznesení 

miestneho zastupiteľstva upravujúcich Zásady odmeňovania poslancov. Dôvody, ktoré prokurátora 
viedli k jeho záverom popísal v odôvodnení tohto protestu a ich nosnou myšlienkou je poukázanie na 

objektivizáciu zásluhovosti a časovej náročnosti výkonu poslaneckého mandátu. Miestnemu 

zastupiteľstvu vyplýva povinnosť do 30 dní od doručenia tohto protestu prokurátora, t. j. od 12. 
septembra 2013 vysporiadať sa s ním a upovedomiť o  výsledku prokuratúru. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

V mene poslaneckých klubov sa k tomuto problému vyjadril poslanec Filipko - po rýchlom 
preštudovaní stanoviska prokurátora majú zato, že prokurátor sa neoprel o žiadne konkrétne fakty 

vyplývajúce zo zákonov. Vzhľadom nato, že je potrebný dlhší čas na konzultáciu k tejto veci, nechceli 

by prijať unáhlené rozhodnutie. Termín na konečné rozhodnutie v tejto veci, kedy uplynie 30 dní, je 
11. októbra 2013, dáva procedurálny návrh prerušiť prerokovanie tohto bodu rokovania a žiada 
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starostu, aby zvolal pokračovanie prerokovania tohto bodu rokovania dňa 9.10.2013 (v stredu) o 

15.00 hodine. 

 
Procedurálny návrh: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 

prerušuje prerokovanie tohto bodu a žiada starostu, aby zvolal pokračovanie prerokovania tohto bodu 
na 9. októbra 2013 o 15.00 hodine. 

 
 Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 8:   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 2 (p. Skalický a p.Ténai) 

    návrh bol schválený. 
 

 

 

7.  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2013 

 
Starosta požiadal o úvodné slovo p. Luczyho, vedúceho oddelenia ekonomického a hospodárskej 

správy, ktorý uviedol, že miestny úrad v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pripravil  

Monitorovaciu správu, ktorá odzrkadľuje, ako mestská časť hospodárila v 1. polroku 2013. Pozostáva 

z textovej a tabuľkovej časti, kde sú rozpísané jednotlivé programy a podprogramy. Programový 
rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 bol schválený Uznesením č. 212/2013 zo dňa 

12.6.2013. Ku dňu 30.6.2013 boli schválené 2 zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – 
Sever, a to Uznesením č. 216/2013 a Uznesením č. 217/2013. Za obdobie 1. polroka 2013 bolo 

plnenie bežných príjmov na 51,97 %, z toho daňové príjmy 50,00 %, nedaňové príjmy 48,38 %, 

granty a transfery 57,27 %. Bežné výdavky boli plnené na 44,65 %. Kapitálové príjmy neboli plnené 
a kapitálové výdavky boli plnené na 12,01 %. Z rezervného fondu obce neboli v 1. polroku 2013 

prevedené žiadne finančné prostriedky. Monitorovacia správa bola prejednaná na finančnej komisii aj 
na miestnej rade. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

P. Beňo informoval poslancov, že na finančnej komisii tento materiál prejednali a odporučili zobrať na 
vedomie.  

 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, preto ju starosta uzatvoril. 

 

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2013.   
 
Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 9   za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
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8.  Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 

 
Starosta požiadal p. Luczyho, aby uviedol materiál. 

P. Luczy povedal, že poslancom bol zaslaný návrh 3. zmeny programového rozpočtu aj aktuálne 
čerpanie rozpočtu k 31.8.2013. Návrh 3. zmeny programového rozpočtu bol prejednaný na finančnej 

komisii aj na miestnej rade, prešli bod po bode, každú navrhovanú zmenu. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
P. Beňo – na finančnej komisii návrh prerokovali, boli nejaké pripomienky a žiadali vysvetliť niektoré 

veci. V jednom z uznesení prijatých na zasadnutí finančnej komisie žiadali, aby poslanci do konania 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva obdržali rozpis dohôd a požiadaviek ohľadne verejného 

obstarávania.  

P. Luczy poslancom rozdal rozpis dohôd. 
P. Beňo pokračoval, že na finančnej komisii sa zaoberali aj skutočnosťou, že v Dennom centre je 

v kapitálových výdavkoch schválených 7 000,- EUR na rekonštrukciu suterénu, miestny úrad zatiaľ 
nevyhlásil súťaž, lebo podľa prieskumu rekonštrukcia bude stáť okolo 9 400,- EUR, navrhuje, aby toto 

navýšenie o 2 400,- EUR teraz neschválili, ak bude ukončená súťaž, vrátia sa k tejto zmene a sumu 

7 000,- EUR navýšia. V Programe 7: nesúhlasí so zvýšením položky 22 – Verejné obstarávanie 
o 1 000,- EUR, lebo po novele zákona o verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie už nebude 

musieť robiť odborne spôsobilá osoba. Navrhuje starostovi, aby niekoho zo zamestnancov dal vyškoliť 
na verejné obstarávanie.   

Reagoval starosta, že v tom prípade je potrebné počítať s nákladmi na školenie zamestnanca. 
 

P. Beňo – má pripravený protinávrh k predloženému návrhu, bude prebytkový rozpočet. 

 
P. Železník – navrhol zakomponovať do 3. zmeny rozpočtu čiastku 229,- EUR na zakúpenie 

multilicencie na prístup a služby centrálneho odborného portálu pre samosprávu. Ide o ročnú licenciu, 
portál ponúka odbornú pomoc a služby, odborné rady by boli prínosom pre zamestnancov aj 

poslancov. 

Prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 
1. schvaľuje registráciu a zakúpenie ročného predplatného multilicencie na prístup a služby 

centrálneho odborného portálu pre samosprávu v hodnote 229,- EUR 
 

2. žiada starostu mestskej časti 
 

a) zabezpečiť vykonanie úkonov potrebných k registrácii na centrálnom odbornom 

    portáli na webovej stránke  www.isamospráva.sk 
 

 b) odovzdať prihlasovacie meno a heslo pre prístup do centrálneho odborného 
               portálu všetkým poslancom a záujemcom z radov zamestnancov Mestskej časti 

              Košice –  Sever. 

 
     

P. Beňo – povedal, že návrh p. Železníka si osvojil a zakomponoval ho do svojho protinávrhu 
v Programe 7: položka 10 - Nájomné za prenájom. 

 
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy uznesení. 
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P. Železník prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

 Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 

1.   schvaľuje registráciu a zakúpenie ročného predplatného multilicencie na prístup a 
     služby centrálneho odborného portálu pre samosprávu v hodnote 229,- EUR 

 
2.   žiada starostu mestskej časti 

 
a) zabezpečiť vykonanie úkonov potrebných k registrácii na centrálnom odbornom 
    portáli na webovej stránke  www.isamospráva.sk 

 
 b) odovzdať prihlasovacie meno a heslo pre prístup do centrálneho odborného 
               portálu všetkým poslancom a záujemcom z radov zamestnancov Mestskej časti 
              Košice –  Sever. 
 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predložil p. Železník, prítomných pri hlasovaní bolo 16 
poslancov. 

 
Hlasovanie č. 10   za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
P. Beňo prečítal pozmeňujúci návrh k pripravenému návrhu uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 

schvaľuje 3. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 
nasledovne: 

 
PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 
Bežné príjmy 
 
Kód zdroja 41 
 
položka 212001 – Príjmy za vydobyté nerasty – zvýšenie o 1 096 € 
 
položka 212003 – Príjmy z prenájmu budov, garáži a ost. – zvýšenie o 2 000 € 
 
položka 221004 – Administratívne poplatky: 
- SP evidencia obyvateľstva – zvýšenie o 500 € 
- SP overovanie podpisov – zvýšenie o 7 000 €  
- SP známky pre psov – zvýšenie o 200 € 
 
 položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 
- Denné centrum – zvýšenie o 44 € 
- kopírovanie – zvýšenie o 50 € 
- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie o 7 000 € 
- prímestský detský tábor – zvýšenie o 1 328 € 
- Severská desiatka – zvýšenie o 320 € 
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položka 223003 – Príjmy za stravné: 
- zamestnanci  – zníženie o 2 500 € 
- dôchodcovia – zvýšenie o 27 950 € 
 
 
položka 312007 – Z rozpočtu obce (MMK) na stravovanie – zvýšenie o 5 000 € 
 
Kód zdroja 111 
 
položka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie o 16 € 
 
Kód zdroja 72 
 
položka 311 – Príspevky od darcov – zvýšenie o 912 € 
 
Kód zdroja 11T1 
 
položka 312001 – Zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy AČ – zvýšenie o 59 € 
 
Kód zdroja 11T2 
 
položka 312001 – Zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy AČ – zvýšenie o 10 € 
 

 

 

Kapitálové príjmy 
 

 
Kód zdroja 11H 
 
položka 322005 – Z rozpočtu obce (MMK): 
- na PD a realizáciu parkovacích miest – zníženie o 19 000 € 
- na revitalizáciu DI Park Hroncova – zvýšenie o 19 000 € 

 

 

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 
Bežné výdavky 
 
Program 1: Služby občanom 
Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 
Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr 
položka 2 – Tlačivá – zvýšenie o 50 € 
Podprogram 1.9: Civilná ochrana 
položka 2 – Služby – zvýšenie o 180 € 
 
Program 3: Komunikácie 
Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 
Prvok 3.1.1: Cestná doprava 
položka 4 – Doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov – zvýšenie o  300 € 
Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí 
položka 1 – Mzdy, platy a OOV AČ – zníženie o 20 € 
položka 2 – Mzdy, platy a OOV AČ – zníženie o 4 € 
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položka 3 – Poistné a príspevky do poisťovní AČ – zníženie o 7 € 
položka 4 – Poistné a príspevky do poisťovní AČ – zníženie o 2 € 
položka 5 – Nákup materiálu pre AČ – zvýšenie o 87 € 
položka 6 – Nákup materiálu pre AČ – zvýšenie o 15 € 
 
 
Program 4: Kultúra a šport 
Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca 
položka 2 – Amfik uvádza -  zvýšenie o 300 € 
Podprogram 4.5: Športové akcie 
položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie o 174 € 
položka 2 – Prímestské tábory, zdroj 41 – zvýšenie o 1 619 €, zdroj 72 – zvýšenie o 112 € 

 
Program 6: Sociálne služby 
Podprogram 6.1: Staroba 
Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby 
položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS, zdroj 41 – zvýšenie o 541 €, zdroj 72 – zvýšenie o 500 € 
položka 15 – Služby – zvýšenie o 250 € 
položka 16 – Stravovanie – zvýšenie o 200 € 
Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana 
položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zníženie o 2 000 €  
Podprogram 6.2: Denné centrum 
položka 2 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie o 1 000 € 
položka 5 – Ostatné služby – zvýšenie o 95 € 
Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov 
položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 5 000 € 
položka 2 – Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie o 32 700 € 
 
Program 7: Podporná činnosť 
Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce 
Prvok 7.1.1 Obce 
položka 10 – Nájom za prenájom – zvýšenie o 229 € 
položka 15 – Stravovanie – zvýšenie o 4 200 € 
položka 30 – Poplatky a odvody (súdny spor) – zvýšenie o 2 095 € 
položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 500 € 
položka 40 – Nákup prívesného vozíka – zvýšenie o 100 € 

 
 
Kapitálové výdavky 
 
Program 3: Komunikácie 
Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií 
Prvok 3.1.1: Cestná doprava 
položka 2 – Prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo 
vegetačné tvárnice na parkovanie, zdroj 11H – zvýšenie o 11 000 €, 
zdroj 41 – zníženie o 20 000 € 

 
Program 5: Prostredie pre život 
Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie 
položka 1 – Verejné osvetlenie – zníženie o 5 000 € 
Podprogram 5.4: Detské ihriská 
položka 4 – Športoviská  – zníženie o 5 000 € 
položka 7 – Detské ihriská  – zvýšenie o 19 000 € 
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R E K A P I T U L Á C I A: 
 
 
  
 
Bežné príjmy  spolu: 

 

50 985 € 
         
Bežné výdavky spolu: 

 
48 214 € 

Program 1:   Služby občanom  + 230 € 

Program 3:   Komunikácie  + 369 € 

Program 4:   Kultúra a šport  + 2 205 € 

Program 6:   Sociálne služby  + 38 286 € 

Program 7:   Podporná činnosť  +7 124 € 

   

BEŽNÝ ROZPOČET  0 € 
  
 
Kapitálové príjmy  spolu: 

 

0 € 
         
Kapitálové  výdavky spolu: 

 
0 € 

Program 3:   Komunikácie  - 9 000 € 

Program 5:   Prostredie pre život  + 9 000 € 

Program 6:   Sociálne služby  0 € 
 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (schodok) 

 
0 € 

 

 
Prevod z rezervného fondu 

 
0 € 

 
FINANČNÉ OPERÁCIE 

 
0 € 

 

 
Starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu uznesenia, ktoré predložil p. Beňo, prítomných pri 

hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 1 nehlasoval, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
9.  Východiská Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 

 

Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, že tento materiál bol pripravený na rokovanie 
MZ z dôvodu, aby spoločne začali vytvárať rozpočet na rok 2014, východiská zahŕňajú hlavne budúce 

záväzky, ktoré súvisia s chodom mestskej časti. Snahou je, aby bol rozpočet mestskej časti na rok 
2014 schválený na decembrovom zasadnutí ešte v tomto roku. 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

P. Beňo – táto iniciatíva prijať rozpočet na rok 2014 ešte v roku 2013 bola privítaná aj na finančnej 
komisii, z finančnej komisie vyšiel pozmeňovací návrh na navrhnuté uznesenie - doplniť bod b) 

uznesenia o ďalší text.  
Do diskusie sa už nikto ďalší neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 
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P. Beňo prečítal svoj protinávrh. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 
a) berie na vedomie Východiská Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na 
    rok 2014 
 
b) žiada starostu MČ Košice - Sever, aby na najbližšie plánované zasadnutie miestneho 
     zastupiteľstva  predložil návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2014 
     so zohľadnením prerokovaných východísk a aby uvedený návrh bol predložený 
     v digitálnej forme v excelovskej tabuľke s uvedením záverečného účtu za rok 2012 
    (skutočnosť), schválený rozpočet na rok 2013 a návrh na rok 2014.   

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 12   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 nehlasoval 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever o symboloch MČ Košice – 
       Sever   

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
O slovo sa prihlásil poslanec Filipko, ktorý povedal, že poslanecké kluby miestneho zastupiteľstva sa 

zhodli na pozmeňujúcom návrhu k VZN MČ Košice – Sever č. 46/2013, ktorého je predkladateľom. 
Návrh vychádza zo zverejneného textu VZN, z ktorého sú vylúčené všetky pasáže týkajúce sa loga 

mestskej časti. Ostávajúci text je s drobnými opravami takmer totožný. V žiadnom z predpisov 
upravujúcich symboly mestskej nenašiel pojem logo. Zákon o obecnom zriadení aj Odporučenie 

Ministerstva vnútra SR č. 203-2005/06626 za symboly považuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, 

prípadne znelku obce. Keďže logo nie je nikde legitímne podložené, rozhodli sa logo ako symbol 
z celého VZN vypustiť. Potom poslanec Filipko postupne prečítal jednotlivé pozmeňujúce návrhy 

a odôvodnil ich. Navrhol, aby sa hlasovalo o všetkých zmenách an bloc. 
 

P. Ténai – pýtal sa, či bol návrh VZN zverejnený a či boli k nemu vznesené pripomienky. 

 
Odpovedal p. Stavrovský - návrh bol zverejnený 15 dní pred rokovaním MZ na úradných tabuliach aj 

webovej stránke, žiadne pripomienky, otázky ani návrhy na zmenu zo strany verejnosti úradu 
doručené neboli, jediné pripomienky boli pred časom zo strany komisie kultúry MZ.  

  

Položil ďalšiu otázku, ak sa prijme zmena, z čoho to bude financované. Reagoval poslanec Železník – 
ak bude potrebné dať vyrobiť nové tabule, nájdu sa nato peniaze. 

 
P. Ténai ďalej konštatoval, že o rok budú komunálne voľby a názor zastupiteľstva na túto otázku 

môže byť úplne iný. Dal procedurálny návrh prerušiť rokovanie k tomuto bodu a vrátiť sa k nemu na 
zasadnutí MZ, ktoré bude dňa 9. októbra 2013. 

 

Procedurálny návrh: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

prerušuje prerokovanie tohto bodu a žiada starostu, aby zvolal pokračovanie prerokovania tohto bodu 

na 9. októbra 2013 o 15.00 hodine. 
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 Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 13 za – 4 ( p.Ténai, Skalický, Sedlák, Zimmermannová) 
proti – 7 (p.Vajányiová, Kuczik, Filipko, Szabó, Dobránsky, Železník, Kalanin)     
zdržal sa – 5 (p.Beňo, Dobránska, Gajdoš, Berta, Vágási) 

   návrh nebol schválený. 
 
P. Stavrovský opravil uvádzaciu vetu vo VZN oproti návrhu uznesenia, ktorý bol v materiáloch 
a požiadal poslancov, aby si ju osvojili. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch prečítaných 

poslancom Filipkom. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
schvaľuje 

 
pozmeňujúce  návrhy Všeobecne záväzného  nariadenia  MČ Košice – Sever  č. 46/2013 
o symboloch MČ Košice – Sever prednesené poslancom Jozefom Filipkom v mene 
poslaneckých klubov KDH, SMER – DS, Most – Híd, SDKÚ – DS, SMK – MKP. 

 
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 14   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 2,  

    uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
 
Potom návrhová komisia prečítala pripravený návrh uznesenia po doplnení zákonných citácií. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever podľa ustanovení § 1 b, § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 14 ods. 3 
písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever  č. 46/2013 o symboloch  
MČ Košice – Sever v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15   za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 1 nehlasoval 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
11.  Informácia o zamýšľanom zriadení trhoviska na sídlisku Podhradová v Košiciach; 

       príprava s tým súvisiaceho návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia MČ 
       Košice – Sever   

        

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, že trhoviská mestskej časti prinášajú reálne 

peniaze. Niektorí predajcovia ovocia prejavili záujem predávať svoje produkty na Podhradovej, 
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v minulosti na Podhradovej trhovisko bolo. Zámerom je urobiť malé trhovisko pred potravinami na 

Podhradovej, kde by bolo maximálne 6 stolov v snahe posilniť drobnopredaj a drobnopestovateľov. 

S týmto zámerom vzniknú aj náklady, jednorázové vybavenie trhoviska, predpokladané príjmy 
a výdaje, ktoré vyčíslia.  

 
P. Beňo – na finančnej komisii sa zhodli, že sídlisko Podhradová trhovisko potrebuje, ale napriek tomu 

má oproti pripravenému návrhu uznesenia pozmeňujúci návrh – navrhuje doplniť písmeno b) 

o nasledovný text: žiada starostu MČ, aby zabezpečil vykonanie prieskumu u obyvateľov sídliska 
Podhradová ako aj u potencionálnych trhovníkov o záujem zriadenia trhoviska na  uvedenom sídlisku. 

 
P. Železník – bolo by vhodné upresniť, či má ísť o elektronický alebo webový prieskum, či sa bude 

týkať len občanov alebo aj trhovníkov. 
 

P. Stavrovský – je dobré upresniť, či to urobiť len priamo na sídlisku anketovou schránkou 

v potravinách. 
 

P. Beňo – hlavne, či tam chcú mať trhovisko, ale aj, čo tam chcú mať. 
 

P. Filipko – podporuje tento návrh, treba urobiť finančne nenáročný jednoduchý prieskum.  

 
P. Stavrovský – požiadal o vysvetlenie, či je vôľa zriadiť trhovisko a či má úrad robiť kroky k tomu, či 

treba zriadenie trhoviska zapracovať do  návrhu rozpočtu. 
 

Odpovedal p. Beňo – určite je záujem zriadiť trhovisko, ale chcú mať odozvu aj od občanov. 
 

P. Zimmermannová – sa spýtala, či vieme odhadnúť, koľko by prieskum stál. 

Prednosta MÚ - ak by to robili dvaja ľudia, predpokladá 30-40,- EUR.  
 

P. Stavrovský na vysvetlenie povedal, že doteraz platné VZN č. 29 a č. 30 sú už v takom právnom 
stave, že si žiadajú veľa úprav, takže je potrebné prijať nové VZN, ktoré zohľadní platnú právnu 

úpravu a všetko to, čo život na trhoviskách prináša. 

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Peter Berta.  

 
Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 

a)   berie na vedomie Informáciu o zamýšľanom zriadení trhoviska na sídlisku 
      Podhradová v Košiciach   

 
b)   žiada starostu MČ, aby zabezpečil vykonanie prieskumu u obyvateľov sídliska 
      Podhradová ako aj u potencionálnych trhovníkov o záujem zriadenia trhoviska na 
       uvedenom sídlisku 
  
c)  žiada starostu MČ, aby na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice - Sever predložil 
     návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever, ktoré nahradí 
    doteraz  platné VZN MČ Košice – Sever č. 29 o predaji výrobkov a poskytovanie 
    služieb na  trhových miestach v MČ Košice – Sever a VZN MČ Košice - Sever č. 30 
   Trhový  poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príležitostné trhy. 
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Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 16  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Z rokovacej miestnosti postupne odišli poslanci Branislav Gajdoš, Andrej Dobránsky, Miroslava 

Dobránska a Martin Skalický, čím kvórum kleslo na 11 poslancov a miestne zastupiteľstvo už nebolo 

uznášaniaschopné. 
 

Starosta rokovanie miestneho zastupiteľstva ukončil a v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sever zvolá do 14 dní pokračovanie XXVIII. zasadnutia MZ MČ Košice – 

Sever na prerokovanie zostávajúcich bodov schváleného programu. 
 

 

 
Pokračovanie XXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

dňa 25.9.2013 o 15.00 hodine 
 

 

Počet prítomných:   17 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  6   
poslanci Vladimír Sedlák, Vladimír Gürtler,  Natália Novitzká, Branislav 

Gajdoš, Marcel Vargovčák, Andrea Miklošová 
  

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
Jana Nováková – kontrolórka mestskej časti 

 
 

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril pokračovanie XXVIII. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej 
miestnosti prítomných 16 poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné.  

 
Starosta Gaj pripomenul, že overovateľmi zápisnice z XXVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú 

poslanci Ladislav Kuczik a Branislav Gajdoš. 

  
Za zapisovateľa bola určená  zamestnankyňa MÚ Iveta Pankovičová. 

    
Starosta Gaj pripomenul, že do návrhovej komisie poslanci schválili poslancov Viliama Beňa, Pavla 

Železníka a Františka Ténaia a do mandátovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Ladislava Kuczika a 
Moniku Vajányiovú. 
 

 
13.    Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice 
 a)   Detské ihrisko Hroncova – park 
   

Starosta uviedol tento bod rokovania. Jedná sa o investičné veci, ktoré Mestská časť Košice - Sever 

vykonávala v minulosti, mesto tento nehnuteľný majetok zverilo nám, my sme akciu uskutočnili 
a následne vlastníctvo prevádzame  mestu Košice naspäť. 

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

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó. 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia k bodu č. 13a). 
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Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
s c h v a ľ u j e  
 

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 
 
prevod majetku Detské ihrisko v lokalite Park Hroncova, v Košiciach bude realizovaný podľa § 9a ods. 
8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, nasledovne: 
 
- detské ihrisko je  vybudované na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, 
- správu a údržbu detského ihriska bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Košice,  
  Správa mestskej zelene v Košiciach, 
- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta Košice, 
- Mestská časť Košice – Sever nie je kompetenčne, personálne, materiálne a technicky  
  vybavená pre výkon správy a údržby detského ihriska. 
 

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 
 
- Detské ihrisko v lokalite Park Hroncova, v Košiciach 
- prevodom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  
  v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
- na nadobúdateľa Mesto Košice 
- za kúpnu cenu 1,- €. 

                                   
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 17  za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
13.    Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice 
 b)   Parkovisko na ul. Obrancov mieru č. 5 – 11 a 23 – 29 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia k bodu č. 13b). 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
s c h v a ľ u j e  
 

a)   spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 
 
prevod majetku parkovísk na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23-29, v Košiciach bude 
realizovaný podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nasledovne : 
 
- parkoviská sú vybudované na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice 
- správu a údržbu parkovísk bude zabezpečovať mesto Košice 
- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta Košice 
- Mestská časť Košice – Sever nie je kompetenčne, personálne, materiálne a technicky  
  vybavená pre výkon správy a údržby parkovísk 
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b)   prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

 
- parkoviská na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23-29, v Košiciach 
- prevodom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  
  v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
- na nadobúdateľa mesto Košice 
- za kúpnu cenu 1,- €. 
 

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

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 18  za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
13.    Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice 
   c)   Nové herné prvky z detského ihriska na Krupinskej ul. č. 12 - 14 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia k bodu č. 13c). 

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
s c h v a ľ u j e  
 

a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 
 
prevod majetku Detské ihrisko v lokalite Krupinská 12-14, v Košiciach bude realizovaný podľa § 9a 
ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, nasledovne : 
 
- detské ihrisko je  vybudované na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, 
- správu a údržbu detského ihriska bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Košice,  
  Správa mestskej zelene v Košiciach, 
- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta Košice, 
- Mestská časť Košice – Sever nie je kompetenčne, personálne, materiálne a technicky  
  vybavená pre výkon správy a údržby detského ihriska. 
 

b)  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 
 
- Detské ihrisko v lokalite Krupinská 12-14, v Košiciach 
- prevodom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  
  v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
- na nadobúdateľa mesto Košice 
- za kúpnu cenu 1,- €. 

 

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

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 19  za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
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14.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas           
        poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

 
Starosta dal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, že poslanci obdržali dôvodovú správu a informoval 

že, žiadne dopyty a podnety občanov v poslaneckej knihe neboli zaznamenané. 

Pokračoval, že minulý týždeň sa stalo, že poslanec sa opäť nezúčastnil poslaneckého dňa, hoci podľa 
prijatého uznesenia, pokiaľ sa nemôže zúčastniť, má za seba zabezpečiť náhradníka. Poprosil 

o nápravu, lebo v poslednej dobe to úrad zverejňuje aj na webovej stránke. 
 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil poslanec Košičan – ak občania nemajú záujem 

stretnúť sa s poslancami, nevie, či poslanecké dni majú zmysel, aj v minulom volebnom období sa 
často stávalo, že na poslanecký deň nikto neprišiel. Je toho názoru, že úradné hodiny na miestnom 

úrade sú dostatočné, občania si môžu svoje záležitosti vybaviť ešte aj v sobotu. 
 

P. Filipko – má opačnú skúsenosť, včera hlásil na úrad, že p. Novitzká je práceneschopná a ešte dnes 
viselo na stránke, že má poslanecký deň. Dvakrát volal sekretárku v tejto veci, do obeda to nebolo 

doriešené. Poprosil, aby tieto veci fungovali. 

 
Prednosta MÚ – informáciu dostal, k tejto sekcii nemá prístup každý, nemal človeka, ktorý by túto 

zmenu urobil, ale uznesenie hovorí o tom, že poslanec má za seba nájsť náhradu. 
 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril.  

 
P. Beňo za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

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

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 20 za - 17  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 
15.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
P. Zimmermannová – z písomnej informácie o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever by sa 

chcela pristaviť pri žiadosti AS DEVELOPMENT s.r.o., ktorá miestny úrad požiadala vyjadriť sa 

k novému riešeniu statickej dopravy v súvislosti s plánovanou dostavbou OD Mier. Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice - Sever prijalo Uznesenie č. 158/2012, v ktorom nesúhlasí s plánovanou 

výstavbou „ Nadstavby OD Mier“ a s tým súvisiacimi investičnými zámermi. Investor prišiel s novým 
zámerom, že nebude zaujímať verejné plochy, ale urobí parkovacie miesta pod svojím objektom. 

Investor dňa 16.7. 2013 doručil na MÚ list, v ktorom žiada o vyjadrenie k novému riešeniu statickej 

dopravy, kde 42 parkovacích miest chce umiestniť do podzemia objektu. Ako prílohu zaslal sprievodný 
list, kde uvádza počty parkovacích miest a ich umiestnenie. Avšak na konci sprievodného listu sa 
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vyskytuje informácia, že parkovacie miesta budú vytvorené na novozriadenom parkovisku medzi ulicou 

Vodárenská a OD MIER. Prístup na parkovisko bude z Vodárenskej, rozšírením existujúcej prístupovej 

komunikácie na šírku 6,0 m a užívaním komunikácie obojsmerne. Tento zámer mal už raz zamietnutý, 
preto je na mieste otázka, či ide o chybu, alebo o obnovenie zámeru. V liste bolo viacero 

nezrovnalostí. Ďalšia príloha obsahuje grafický zámer nových parkovacích miest, avšak nie sú 
vyznačené rozmery budúceho parkoviska. Je otázne, či je na nakreslenej ploche reálne možné 

umiestniť 42 áut. V predchádzajúcom stavebnom zámere (ktorý nebol akceptovaný stavebným 

úradom ani ÚHA) musel stavebník vytvoriť 53 parkovacích miest. Dnes definuje potrebu pre 38 bytov 
len 42 parkovacích miest. Bolo by potrebné vedieť dôvod, prečo sa znížila potreba  parkovacích miest. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto problému. 

 
P. Kalanin sa spýtal, či sa tým zaoberali na Komisii dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia 

a ak áno, aký bol z nej výstup.  

P. Zimmermannová – odpovedala, že áno, komisia sa zaoberala týmto listom, ktorý vykazoval viacero 
nezrovnalostí, na základe toho pripravila návrh uznesenia a dnes na zasadnutí MZ vystúpila. 

 
Vyjadril sa p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti – na základe prerokovania v komisii 

výstavby sa dohodli na tom, že aj s majiteľom aj s projektantom budú prejednané veci, ktoré sú 

sporné, požiadajú o upresnenie kótovania samotnej pozemnej časti, preveria situáciu ohľadne CO 
krytu, či to nie je zahrnuté v CO systéme v rámci mesta Košice. Pri spracovaní stanoviska investorovi 

uvedú celú genézu, čo sa stalo, lebo už raz k tomu vyjadrili nesúhlas. Boli k tomu usmernení aj na 
stavebnom úrade, existuje aj usmernenie z Ministerstva výstavby, že pokiaľ sa obec neoprie vo 

svojom zápornom stanovisku o konkrétne paragrafové znenie ustanovenia zákona, stavebný úrad ho 
nebude považovať za relevantné. 

 

Fililipko – investor predložil zmätočnú dokumentáciu, preto sa musíme negatívne vyjadriť. 
P. Skalický – počet parkovacích miest musí sedieť, na to stavebný úrad dáva pozor, teoreticky by 

investor nemal dostať stavebné povolenie, na nové bytové jednotky musí vytvoriť nové parkovacie 
miesta. 

Starosta – MČ zaujala stanovisko, na ktorom trvá. 

P. Beňo – položil starostovi otázku, že ak investor nedodrží platné právne predpisy, či dá MÚ záporné 
stanovisko. 

Starosta odpovedal, že áno. 
 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril.  

 
Požiadal p. Zimmermannovú, aby prečítala návrh uznesenia, ktoré pripravila. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

žiada starostu, 
 
aby v  predmetnej stavbe: Nadstavba bytov – Obchodný dom Mier, Košice – zaslanie 
definitívneho riešenia statickej dopravy na vyjadrenie, zaslaného na MÚ dňa 16.7.2013 
spoločnosťou AS DEVELOPMENT s.r.o., v ktorom žiadateľ žiada o vyjadrenie sa MÚ 
k riešeniu statickej dopravy žiadal spoločnosť, 
 

1. o predloženie rozpracovaného zámeru aj s vyznačením rozmerov budúceho 
pozemného parkoviska a počtom bytov, kde uvedie počty bytov podľa počtu izieb, 

2. o zaujatie stanoviska k zámeru na novozriadené parkovisko medzi ulicou 
Vodárenská a OD MIER, 
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3. o vysvetlenie zníženej potreby parkovacích miest oproti predchádzajúcim 
zámerom. 

 
Termín: ihneď 
Zodpovedný: starosta 
 
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 21 za - 16  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 nehlasoval 

   uznesenie bolo prijaté. 
 
Potom starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia pripraveného k tomuto 
bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
berie na vedomie   
 
Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  
  
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 22 za - 16  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 nehlasoval 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 

16.  Interpelácie a dopyty poslancov  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
P. Kuczik – na minulom zasadnutí MZ bolo prijaté uznesenie, v ktorom poslanci žiadali pripraviť 

analýzu možného vymáhania škody vzniknutej zo súdneho sporu s bývalou zamestnankyňou p. Júliou 

Keuschovou. Starosta na zasadnutí finančnej komisie prisľúbil, že na tomto zasadnutí zastupiteľstva 
dostanú materiál a nedostali nič. 

Starosta – priznal, že toto uznesenie nesplnil, poslancom bude zaslané vyjadrenie mailom. 
 

P. Stavrovský – k možnému vymáhaniu škody povedal, že poslancom bol rozdávaný na zasadnutí MZ 

materiál, ktorý protistrana použila na súde a argumentovala tým, čo všetko by mestská časť musela 
uhradiť. Sú to citlivé veci, ktoré keď sa dostanú do širokého pléna, môžu sa argumentačne otočiť proti 

nám. Ak aj dostanú tento materiál, prosil ich, aby s ním pracovali diskrétne. Vyjadril svoj postoj – 
vymáhať náhradu škody je neistá pozícia, vzhľadom k tomu, že bol uzavretý súdny zmier. Druhá 

strana môže namietať, že ho mestská časť nemala prijímať, treba to zvážiť. 
P. Šmída – je ťažké povedať, odkiaľ unikli informácie. Spýtal sa, ako súvisí uzavretý zmier 

s prípadným vymáhaním náhrady škody. 

P. Stavrovský – je to jednoduché, mohli sme pokračovať v súdnom spore. 
 

P. Beňo sa obrátil na starostu s otázkou, či zvolá dňa 9. októbra 2013 zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. Starosta odpovedal, že zvolá. 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Peter Kalanin. 
 

Ďalšie interpelácie a dopyty poslanci nemali, starosta prešiel k ďalšiemu bodu. 
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Overili:   

17. Rôzne 

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
P. Železník – všimol si, že na webovej stránke nie sú zverejnené zápisnice z posledných 4 - 5 

zasadnutí MZ. Pýtal sa nato p. Gibódu, sľúbil, že to preverí, ale stále tam nie sú. 
Prednosta MÚ – v tom čase tam naozaj neboli, preverí to a ak tam stále nie sú, zariadi, aby boli 

zverejnené. 

P. Ténai - na webstránke mestskej časti chýbajú niektoré základné informácie – koľko má MČ 
obyvateľov, sú tam staré údaje o histórii, bolo by ju treba aktualizovať, na Wikipédii získal novšie 

informácie ako na vlastnej stránke mestskej časti. 
P. Dobránsky – požiadal úrad, aby prostredníctvom aktivačných pracovníkov upravil prejazdovú cestu 

medzi blokmi ku kontajnerom na Národnej triede, sú tam diery a kopce, je to rozloha asi 5 m². 
P. Filipko – informoval kolegov poslancov, že v tejto veci interpeloval primátora mesta, táto účelová 

komunikácia za blokom je vo vlastníctve mesta, mesto Košice už asi 2 roky sľubuje, že tento súvislý 

pás opraví vrstvou asfaltu. Hovoril aj s p. Cichanským zo Správy komunikácií, ale nevidí reálne, že sa 
to v tomto roku zrealizuje, je to otázka peňazí. 

 
Starosta diskusiu ukončil. 

  

18.  Záver 
 

Starosta Gaj všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť a ukončil 
XXVIII. zasadnutie MZ MČ Košice – Sever. 

 
Košice, 25.9.2013 

 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová     „podpísané“ 
zapisovateľka 

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

 
Zápisnicu overili: 

               
       „podpísané“ 

 

Ladislav Kuczik                                             ................................................... 
poslanec 

 
 

Branislav Gajdoš      „podpísané“ 
poslanec 

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

  
 

 
Jaroslav Polaček     „podpísané“ 

prednosta 

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

 
 

Marián Gaj      „podpísané“ 
starosta 

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


