
Zápisnica z XXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 12.09.2018                 strana  1  

Overili: 
 

 
 

 
 

 
 

Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XXVIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 12.09.2018 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

  Listina prítomných z 12.09.2018 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 
Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v zákonom ustanovenom rozsahu  

(3. rozpočtové opatrenie) 
Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2018 

Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac jún až 
august 2018  

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, 12.09.2018, od 15.00 hod. do 16.00 hod. 

      
Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  10 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:   3   (poslanci Štefan Baláž, Marcel Gibóda, Peter Kalanin) 

 

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 XXVIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

a privítal poslancov, hostí aj zamestnancov.  

 
Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 9 poslancov MZ MČ 

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

 

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

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Dagmar Kažimírovú a Štefana Kertésa. 

 

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

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Petra Blišťana a Jozefa Filipka.  
 

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Pavla Železníka. 
 

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Máriu Ďurčanskú a p. Slávku Vacovú, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov.  
 

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

bolo  prítomných 9 poslancov. 
 

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

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Peter Blišťan a Jozef Filipko  
mandátovú komisiu v zložení:  Kosmas Bekiaris a Pavol Železník. 
 

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 
a webovej stránke MČ, hlasovalo 9 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 2:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
       program rokovania bol schválený. 
 
Starosta potom otvoril diskusiu k programu rokovania XXVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

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

Poslanec Bekiaris navrhol doplniť bod: Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch, ktoré vedie 

Mestská časť Košice – Sever so svojimi bývalými zamestnancami a označiť ho ako bod 7.1. 
 

Iné návrhy na doplnenie programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať  
o doplňujúcom návrhu poslanca Bekiarisa. Hlasovalo 9 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 3:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0.   
 

Bod Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch, ktoré vedie Mestská časť Košice – Sever so svojimi 
bývalými zamestnancami bude doplnený do programu rokovania a označený ako bod 7.1. 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo zverejnený program XXVIII. zasadnutia 

MZ MČ Košice – Sever s 1 zapracovaným doplňujúcim návrhom v tomto znení: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

3. Schválenie programu rokovania 

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

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

6. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever  k 30.06.2018  

7. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontroly za obdobie mesiacov jún až 

august 2018  

7.1. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch, ktoré vedie Mestská časť Košice – Sever so 

       svojimi bývalými zamestnancami 

8. Doplňujúca voľba prísediacej OS KE I na volebné obdobie r. 2018 - 2021 

9. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

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

dní do poslaneckej knihy 

11. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever 

12. Interpelácie a dopyty poslancov 

13. Rôzne 

14. Záver                                                                                                         
                                                                                                         

 

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

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

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia podľa predloženého materiálu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
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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 

     301, 306 písm. e), 312, 316, 317, 320, 321, 328  / 2018 

 

c) konštatuje, že uznesenia  č. 293, 306 písm. a), b), c), d), 307, 308, 310, 315, 318, 319   

/ 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 dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 4:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5.  Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu  

     MČ Košice - Sever 
 

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

 
Poslanec Blišťan prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie    

 

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

Starosta o návrhu uznesenia dal hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 5:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

6.  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2018 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

Poslanec Filipko sa spýtal, či zasadala Finančná komisia. 

Starosta mu odpovedal, že Finančná komisia nezasadala, lebo jej predseda ju nezvolal. 
Poslanec Bekiaris – predseda Komisie kultúry informoval, že Komisia kultúry tento materiál prejednala 

a prijala uznesenie, v ktorom ho miestnemu zastupiteľstvu doporučila prejednať a zobrať na vedomie. 
 

Poslanec Blišťan prečítal návrh uznesenia. 



Zápisnica z XXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 12.09.2018                 strana  5  

Overili: 
 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie    

 

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2018. 
 

Starosta o ňom dal hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 6:  za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

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

     jún až august 2018 
 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

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

Správu o výsledkoch kontroly kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever za mesiac jún až 

august 2018.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

7.1. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch, ktoré vedie Mestská časť  
            Košice – Sever so svojimi bývalými zamestnancami 

 
Starosta požiadal p. Töröka, referenta oddelenia právneho a organizačných činností, aby poslancov 

o prebiehajúcich súdnych sporoch informoval. 

P. Török povedal, že prebiehajú 2 súdne konania s bývalými zamestnancami, a to s p. Rendekom 
a s p. Gibódom. Na Okresnom súde Košice I prebehli pojednávania, v oboch prípadoch súd vyslovil, že 

výpovede sú neplatné. Mestská časť využila svoje právo a v obidvoch prípadoch sa odvolala proti 
rozhodnutiam OS KE I. Súd vyzval mestskú časť na zaplatenie súdneho poplatku za odvolanie, 

o odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. Ešte má mestská časť spor s bývalými 

poslancami vo volebnom období r. 2010 – 2014. Z dôvodu nevyplácania poslaneckých odmien 18 
poslancov podalo žalobu, s 15-timi mestská časť uzavrela mimosúdnu dohodu, 3 poslanci neuzavreli 

mimosúdnu dohodu a s tými pokračuje súdne konanie, sudkyňa vylúčila tieto 3 žaloby na samostatné 
konanie. Na 4. október 2018 je vytýčené pojednávanie. 

 
Doplnil ho starosta – prvý spor je s bývalým zamestnancom Ing. Mariánom Rendekom, dostal 

výpoveď v roku 2011, v minulom období boli vyčlenené finančné prostriedky, ak by došlo 

k mimosúdnej dohode s ním, avšak k dohode nedošlo. V tomto súdnom spore mestskú časť zastupuje 
Mgr. Ladislav Török.  
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Druhý súdny spor je s Mgr. Marcelom Gibódom, dostal výpoveď v roku 2014, poslanci sa mali 

možnosť oboznámiť s mailom, ktorý dnes rozposlal. Prvostupňový súd rozhodol o neplatnosti 
výpovede, 3.9.2018 bolo podané odvolanie, v ktorom mestská časť žiada zrušiť v plnom rozsahu 

rozhodnutie prvostupňového súdu, v tomto súdnom spore mestskú časť zastupuje advokát JUDr. 
Martin Fabián. V zápisnici z prvého pojednávania je uvedené, že zo strany mestskej časti bola 

ponúknutá dohoda, žalobcom nebola akceptovaná. 

Mestskej časti bola doručená žiadosť o vyjadrenie od bývalých poslancov Gürtlera a Vágásiho, 
domáhajú sa úhrady poslaneckých odmien, žalobu nepodali, dali 2-mesačnú lehotu na vyjadrenie, 

lehota plynie a mestská časť sa do 2 mesiacov k ich výzve vyjadrí. Iné súdne spory neprebiehajú.  
 

Starosta otvoril diskusiu. 
Poslanec Filipko sa spýtal, či mestská časť pozitívne zareaguje na výzvu bývalých poslancov Gürtlera 

a Vágásiho, podľa jeho názoru sa mali obrátiť na súd v tom čase, keď to bolo aktuálne, p. Vágási 

o podávaní žaloby vedel, osobne s ním v tejto veci komunikoval. 
Odpovedal prednosta MÚ – na stanovisku sa pracuje. 

Ďalšia otázka p. Filipka sa týkala právneho zastupovania v spore s p. Gibódom, aký náklad predstavuje 
externé právne zastupovanie doposiaľ. 

Odpovedal starosta – nevie presne, ale za vykonané právne úkony boli vystavené 2 alebo 3 faktúry 

v čiastke cca 150,- EUR, odpoveď zašle poslancom mailom. 
P. Filipko položil otázku, či sa môžu dozvedieť aká mimosúdna dohoda bola ponúkaná p. Gibódovi.  

Reagoval starosta – boli to 2 alebo 3 mesačné platy. 
P. Filipko – kladie si otázku, či nie je vhodné urobiť to gesto, ktoré nie je obsahom žaloby a 

mimosúdne sa dohodnúť, lebo zastupiteľstvo starostu nemôže ani uznesením nútiť do nejakého aktu, 
ktorý nebol obsahom žaloby. Starosta ako štatutár nakladá s verejnými prostriedkami a musí myslieť 

na budúci dopad svojich rozhodnutí a znášať zato zodpovednosť. Lebo ak krajský súd budúci rok 

vysloví, že výpoveď bola neplatná, tak od roku 2014 budú platiť aj s úrokmi 50 000 – 60 000 EUR. 
Starosta – to nie je pravda, tento bod bol dnes doplnený, nestihol prizvať na rokovanie JUDr. Fabiána, 

požiada ho o vyjadrenie k sume, tam bola zmena v zákone a je stanovený určitý strop. Jeho postoj je 
taký, že to, čo si p. Gibóda nárokuje, nebolo predmetom žaloby. 

Ohľadne sporu s p. Rendekom už prebieha ďalšie konanie, keď sa potvrdí krivá výpoveď na súde, 

budú 2 osoby zodpovedné za škodu, ktorá vznikla v spore s p. Rendekom. 
P. Filipko sa spýtal, aká suma hrozí v spore s p. Rendekom. 

Odpovedal p. Török – náhrada mzdy za obdobie 9 mesiacov a pokiaľ odvolací súd potvrdí, že výpoveď 
je neplatná, pracovný pomer p. Rendeka trvá naďalej a bude treba riešiť jeho zamestnávanie alebo 

uzatvoriť s ním dohodu o skončení pracovného pomeru.  

P. Polaček sa spýtal, aká je požiadavka p. Gibódu tá nepeňažná časť – ospravedlnenie. 
Reagoval starosta – napísal to v maili. 

P. Polaček – ak súd rozhodne, že výpoveď je neplatná, môže žalovať p. Gibóda mestskú časť v inom 
konaní, že je naďalej zamestnancom ? Môže tam vzniknúť iná škoda v inom konaní ? Ak áno, treba si 

povedať dôsledok. Má informáciu, že p. Gibóda chcel 2 alebo 3 mesačné platy a ospravedlnenie. 
Reagoval starosta – na prvom pojednávaní mestská časť navrhla dohodu, ktorú p. Gibóda neprijal. 

Divil sa jeho právny zástupca aj sudca. Právny stav zhodnotí JUDr. Fabián, urobí právnu analýzu  

a poslancom bude zaslaná mailom. 
Starosta ukončil diskusiu. 

 
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie skonštatoval, že uznesenie nebolo navrhnuté, ale keďže 

rokovali o tomto bode, navrhuje prijať uznesenie. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

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

informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch, ktoré vedie Mestská časť Košice – Sever so 

svojimi bývalými zamestnancami. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

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

 
 

8.  Doplňujúca voľba prísediacej OS KE I na volebné obdobie r. 2018 - 2021 

 
Starosta informoval, že dňa 14.6.2018 prejavila záujem osobnou návštevou miestneho úradu 

vykonávať funkciu prísediacej ďalšia obyvateľka MČ Košice – Sever a podala písomnú žiadosť 
doplnenú životopisom.  

 

Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

p. Mgr. Silviu Hajdučekovú za prísediacu Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 

r. 2018 – 2021. 
                      

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

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

 

 

9.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
 

Starosta otvoril diskusiu.  

Poslanec Filipko ako predseda Komisie rozvoja informoval, že Komisia rozvoja prerokovala tento 
materiál a odporučila miestnemu zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie. Komisia 

nemala výhrady k predloženému materiálu ani nemala žiadne iné návrhy rokovať o niektorom z bodov 
Informácie o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever detailnejšie. 

 

Poslanec Polaček sa spýtal, v akom stave je v súčasnosti stavebná aktivita na Podhradovej (bývalá 
pošta).  

Odpovedal p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ – pre búranie objektu bolo vydané stavebným 
úradom povolenie na odstránenie objektu a čo sa týka územného konania pre novú budovu, ktorá by 

tam mala stáť, toto konanie ešte nebolo ukončené. Prebieha spor medzi prevádzkovateľom lekárne 
a pôvodným majiteľom, k definitívnemu odstráneniu objektu nedošlo. Mestská časť dávala stanovisko 

k územnému konaniu, bolo kladné, s tým, že tam budú vybudované samostatné nové parkoviská pre 

obytný dom. Keď sa mestská časť vyjadrovala k dokumentácii, neboli žiadne negatívne ohlasy, 
k zbieraniu podpisov došlo až pri rozbehnutí územného konania. 

Poslanec Filipko – keď to prejednávali na Komisii rozvoja, nenašli taký argument kvôli ktorému by 
navrhovali negatívne stanovisko miestnemu zastupiteľstvu, skôr boli obavy, že investor v budúcnosti 

môže prehradiť tú cestu, ktorá sa využíva ako príjazdová k zadnej časti objektu. 
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Doplnil starosta – je tam aj ďalší problém, nájomca lekáreň IZIS, ktorá si prerába bývalé detské jasle 

na vlastné účely, bola majiteľom odpojená od vody. Momentálne úrad rieši z hľadiska právneho 
narušenie pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka. Budúcu stredu bude na úrade 

pojednávanie. Vlastník chce dostať nájomcu z budovy, ten tam zatiaľ funguje v obmedzenom režime.   
Poslanec Železník – oslovili ho občania, aby sa informoval, či miestny úrad má vedomosť, že by sa na 

Podhradovej mala stavať výšková budova Potraviny Klas.  

Odpovedal starosta, že ani úrad ani on o tom nič nevie. 
P. Hučko informoval, že zajtra budú prezentovať za účasti spracovateľov a zástupcov obstarávateľa 

Útvaru hlavného architekta mesta Košice koncept územného plánu pre Košice, bude to v aule Maxima 
Technickej univerzity. Využili možnosť, ktorá vzišla z predĺženia lehoty, ktorú poskytne mesto do 

konca septembra, aby bolo možné o tomto koncepte územného plánu ešte diskutovať a umožniť aj 
občanom v širšej miere sa s ním oboznámiť a pripomienkovať ho. 

Doplnil ho starosta, že táto informácia bola zaslaná poštou vo forme letáčikov do 8 500 schránok. 

Starosta ukončil diskusiu.  
 

Poslanec Blišťan prečítal návrh pripraveného uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Jaroslav Polaček, kvórum sa znížilo na 8. 
 
 

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

 

Starosta požiadal o úvodné slovo prednostu MÚ. 
Prednosta MÚ konštatoval, že v období od 18.06.2018 do 03.09.2018 sa uskutočnilo 12 poslaneckých 

dní. Podnety alebo dopyty boli zaznamenané na 4 poslaneckých dňoch, na ostatných neboli žiadne 
podnety. Problémy, s ktorými sa občania na poslancov obrátili buď už boli vyriešené alebo sa riešia.  

  

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

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Tomáš Kišiday, kvórum sa zvýšilo na 9.  
Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

dní do poslaneckej knihy. 
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Starosta dal hlasovať, kvórum 9 poslancov.  
 
 Hlasovanie č. 11: za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
   

11.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 7.6.2018 do 12.9.2018 
poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslanec Blišťan prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12 za – 9,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

12.  Interpelácie a dopyty poslancov 
 

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

 
 

13.  Rôzne 
 

Starosta Gaj sa ujal úvodného slova. Poďakoval poslancom za spoluprácu vo volebnom období 2014 – 
2018, hlavne vyzdvihol činnosť Komisie kultúry počas celých 4 rokov. Poďakoval zamestnancom 

úradu, ktorí pracovali s nasadením aj pri spracovaní rôznych zámerov, pripravuje odpočet činnosti 

mestskej časti za 4 roky, ktorý bude uvedený na webovej stránke. Ďakuje všetkým, ktorí prispeli 
poznatkami a názormi k zlepšeniu funkčnosti mestskej časti, vo vzťahu ku obyvateľom. Teší ho 

zjednosmernenie ul. Hroncovej, 4 roky o to usilovali aj s veľkou podporou školy Hroncova. Poďakoval 
kontrolórovi MČ za jeho prínos. Budúci týždeň v pondelok zasadá Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, 

kde predkladá zmenu VZN č. 157 a návrh zverenia do správy parkoviska Merkúr. Raz a navždy by sa 

vyriešilo trhovisko, logistika parkovania a vzťah k celému priestoru. Parkovisko Merkúr by sa malo 
vyňať zo systému parkovania v meste. Pripravuje sa stretnutie s kvestorom TU, zvažujú akým 

spôsobom sa môžu využívať 2 nové parkoviská  pred vysokou školou, ktoré sú v noci prázdne a oproti 
na ul. Němcovej je prepchaté parkovisko, teda možnosť parkovania aj za rampou v nočných hodinách. 

Informoval o akciách do konca roka – v mesiaci október Vitaj jeseň, tradičnú akciu Helloween, 
športové podujatia, Advent na Mieri na konci novembra. Kultúrne centrum od 1. septembra nabehlo 

na svoje činnosti, pokračujú krúžky pre seniorov. Pred voľbami vyjde jedno vydanie Kuriéra zo Severu, 

kde budú základné informácie o voľbách a o aktivitách mestskej časti. 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
P. Filipko sa spýtal, či platí termín inštalácie defibrilátora – 16.október 2018. 
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Starosta odpovedal, že platí, sú vytipované 4 miesta, mestská časť má súhlas vlastníka objektu. 

Poslanec Kertés pripomenul, že 16. október je Európsky deň záchrany života, čiže pri tej príležitosti by 

sa defibrilátor osadil a spustil do prevádzky. Rokoval aj s vedením Záchrannej služby Košice, aby tam 
urobili workshop, dobre by bolo, keby sa zúčastnili aj žiaci z Hroncovej, aby to malo aj edukačný a 

osvetový charakter. Čas ešte upresní. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

 
14.  Záver 

 
Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XXVIII. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva, posledného plánovaného zasadnutia MZ v tomto volebnom období. Všetkým 
prítomným poďakoval za účasť a zaželal veľa zdravia, pracovných úspechov a dobrú víziu pre Mestskú 

časť Košice - Sever. 

 
Poslanec Filipko ako služobne najstarší poslanec v mene všetkých poslancov poďakoval 

zamestnancom mestskej časti za korektnú spoluprácu a za prípravu materiálov na zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva a komisií. 

 

 
Košice, 12.09.2018 

 
 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 
 

Dagmar Kažimírová 

poslankyňa       „podpísané“ 
  

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

 

Štefan Kertés 
poslanec       „podpísané“ 

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

  
 

 

Matúš Háber 
prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 

 
Marián Gaj  

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


