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Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 
  Listina prítomných 

  Vzdanie sa poslaneckého mandátu 
  Sľub poslanca MZ MČ Košice - Sever 

  Osvedčenie  

 Protest prokurátora proti Uzneseniam MZ MČ Košice – Sever č. 35/2011, č. 81/2012 
            a č. 200/2013 

  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, 9. októbra 2013, od 15.00 do 16.30 hod. 
 

Počet  zvolených poslancov: 23 
 

Počet prítomných:   18 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  5   

poslanci Martina Červeňáková, Vladimír Gürtler, Natália Novitzká, 
František Ténai a Marcel Vargovčák sa písomne ospravedlnili pred 

konaním zasadnutia 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
Jana Nováková – kontrolórka mestskej časti 

 
 

Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril XXIX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 

poslancov, občanov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 
prítomných 16 poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné. 

 

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

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Andreja Dobránskeho a Annu Zimmermannovú. 

 

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Patrika Stavrovského.  
 

Príchodom ďalšieho poslanca do rokovacej miestnosti sa kvórum zvýšilo na 17 poslancov. 
 

Vzhľadom nato, že dnes budú prerokúvať zánik poslaneckého mandátu, starosta Gaj požiadal 

poslanecké kluby, aby navrhli do návrhovej a mandátovej komisie svojich členov.  
 

Poslanecké kluby navrhli: do návrhovej komisie poslancov  Beňa, Bertu a Dobránsku. 
 

     do mandátovej komisie poslancov  Beňa, Kuczika a Šmídu. 
 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Prítomných pri hlasovaní 

bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 1:  za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Viliam Beňo, Peter Berta a Miroslava Dobránska. 
 
mandátovú komisiu v zložení: Viliam Beňo, Ladislav Kuczik a Richard Šmída.  
 

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

 

Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Marcela Gibódu, Alenu Pustaiovú a Renátu Románovú, 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 navrhol doplniť bod programu: Zánik poslaneckého mandátu, vyhlásenie nastúpenia 
náhradníka a zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ MČ Košice – Sever a 

zaradiť ho ako bod 4. 
 

P. Železník navrhol doplniť 2 body programu. 
 

Prvým je bod: Interpelácie a dopyty poslancov a navrhol tento bod označiť ako bod 6. 

 
Druhým je bod: Rôzne, ktorý navrhol označiť ako bod 7.  
 

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

 
Hlasovanie o návrhu poslanca Železníka doplniť 2 body programu: Interpelácie a dopyty poslancov 

a Rôzne. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
     Navrhnuté body budú zaradené do programu rokovania a budú 
     označené ako body č. 6 a 7.  
 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXIX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými 2 doplňujúcimi návrhmi. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 3:  za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XXIX. zasadnutia MZ MČ Košice – 
Sever v znení: 

 
 

 Otvorenie zasadnutia 

 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 Schválenie programu rokovania 

 Zánik poslaneckého mandátu, vyhlásenie nastúpenia náhradníka a zloženie sľubu náhradníka 

na uprázdnený mandát poslanca MZ MČ Košice – Sever 

 Prerokovanie protestu prokurátora – Zásady odmeňovania poslancov 

 Interpelácie a dopyty poslancov 

 Rôzne 

 Záver 

 
 

 
4.  Zánik poslaneckého mandátu, vyhlásenie nastúpenia náhradníka a zloženie sľubu 

     náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ MČ Košice – Sever   

 
Starosta oboznámil miestne zastupiteľstvo s listom poslankyne Andrey Miklošovej, ktorým oznámila, že 

sa k 8.10.2013 vzdáva poslaneckého mandátu, a to zo zdravotných dôvodov. Vyzval mandátovú 
komisiu, aby preskúmala zápisnicu z volieb a za tým účelom vyhlásil 5-minútovú prestávku. 
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Po prestávke p. Beňo prečítal správu mandátovej komisie, ktorá konštatovala, že mandát poslanca 

miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever Ing. Andrey Miklošovej vo volebnom obvode č. 3 zanikol 

podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Mandátová komisia MZ MČ Košice – Sever na základe tejto skutočnosti preskúmala 

zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej 
časti konaných dňa 27. novembra 2010 a podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov overila nastúpenie náhradníka 

kandidáta na poslanca miestneho zastupiteľstva Ing. Vladimíra Kozáka, ktorý získal najväčší počet 
hlasov v príslušnom volebnom obvode č. 3, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za 

poslanca MZ. 
 

Potom p. Beňo prečítal návrh uznesenia za návrhovú komisiu. 
 

Návrh uznesenia: 

  
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
správu mandátovej komisie 
 

1. o zániku mandátu poslanca MZ MČ Košice – Sever Ing. Andrey Miklošovej v zmysle 
ustanovenia § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

 
2. o overení mandátu náhradníka Ing. Vladimíra Kozáka na uprázdnený mandát 

poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo volebnom obvode č. 3 
v zmysle ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 

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

Hlasovanie č. 4:   za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Šmída prečítal sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, ktorý Ing. Vladimír 
Kozák potvrdil slovami „To sľubujem.“ Bolo mu odovzdané osvedčenie poslanca. 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

a)    berie na vedomie zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca Miestneho 
       zastupiteľstva MČ Košice – Sever  Ing. Vladimíra Kozáka 
 
b)    vyhlasuje nastúpenie Ing. Vladimíra Kozáka za poslanca Miestneho zastupiteľstva  
       MČ Košice – Sever na uprázdnený mandát poslankyne Ing. Andrey Miklošovej. 

 
 

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

 
Hlasovanie č. 5:   za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
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Starosta zablahoželal p. Kozákovi k funkcii poslanca. 

 

P. Zimmermannová poďakovala p. Miklošovej za jej prácu, ktorú odviedla v Komisii dopravy, výstavby, 
investícií a životného prostredia. 

 
 

5.  Prerokovanie protestu prokurátora – Zásady odmeňovania poslancov 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 
Do diskusie sa prihlásil p. Beňo – poslanci tiež požiadali o výklad právnikov k protestu prokurátora, 

majú stanovisko inej okresnej prokurátorky, že vyplácanie odmien nie je vecou verejnej správy, 
okresný prokurátor, ktorý má zo zákona mandát na kontrolu uznesení a zákonnosti vo verejnej správe, 

sa k tejto problematike nemôže vyjadriť. Potvrdila to aj krajská prokuratúra, prokurátor podľa toho 

prekročil svoju kompetenciu. 
 

Prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 
zamieta protest prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I, ktorý bol doručený listom pod č. Pd 50/13-

4 zo dňa 26.8.2013 a žiada starostu o plnenie Uznesenia č. 35/2011 v znení zmien prijatých 
Uznesením č. 81/2012 z 18. apríla 2012 a Uznesením č. 200/2013 z 29. apríla 2013 prijatých 

Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever.  

 
Starosta - rád by sa oboznámil s týmto protestom, p. Filipko prisľúbil, že mu ho doručí, nestalo sa tak. 

 
P. Kalanin – bolo to publikované v médiách v Korzári, v SME, sú tu rozdielne názory 2 prokurátorov. 

 

P. Filipko – má ho pri sebe, bude z neho citovať, po rokovaní ho starostovi poskytne. Vo svojom 
príspevku zhrnie aj ďalšie súvislosti s odmenami poslancov, ktoré rezonujú v tejto mestskej časti. Už 

pretiekol pohár trpezlivosti poslancov po neustálych pokusoch starostu o zabránenie vyplácania 
odmien a rôznych mediálnych vyhláseniach mnohokrát zavádzajúcich a tendenčných. Preštudoval 

vyjadrenie Okresnej prokuratúry Košice I k svojmu podnetu, potom podal podnet na Krajskú 

prokuratúru Košice, ktorá potvrdila vyjadrenie Okresnej prokuratúry Košice I, preštudoval protest 
prokurátora, ktorý bol poslancom doručený prostredníctvom úradu a všetky súvisiace právne predpisy, 

o ktoré sa prokurátor vo svojom proteste opiera. Nie je právnik, preto využil konzultáciu s viacerými 
právnikmi, ktorí v tejto oblasti pôsobia. Na základe všetkých týchto poznatkov upresňuje a dopĺňa 

vyjadrenie p. Beňa. Vyjadrenia okresnej aj krajskej prokuratúry v Košiciach vo veci odmien konštatujú, 
že odmeňovanie poslancov MZ je internou záležitosťou mestskej časti, nespadá svojim charakterom 

do oblasti zabezpečenia plnenia úloh v oblasti verejnej správy a preto je mimo pôsobnosti prokuratúry 

vymedzenej v §§ 20 a 21 zákona o prokuratúre. Obaja prokurátori vo svojom vyjadrení uviedli, že vec 
poslaneckých odmien nie je charakteru verejnej správy, preto sa odmietli zaoberať jeho podnetom.  

Prekvapilo ho, že prišiel protest prokurátora proti uzneseniam zastupiteľstva, ktoré podľa jeho 
kolegyne z tej istej prokuratúry nespadá do pôsobnosti prokuratúry. Tým pádom narazili na dve 

protichodné vyjadrenia prokurátorov z tej istej prokuratúry, jedno z nich je dokonca potvrdené 

krajskou prokuratúrou, preto sa rozhodol, že podá podnet na Generálnu prokuratúru SR vo veci 
preskúmania postupu oboch prokurátorov vo veci poslaneckých odmien. Generálna prokuratúra SR sa 

jednoznačne vyjadrí, ktorý  prokurátor mal pravdu. Tento problém nie je len problémom Mestskej 
časti Košice - Sever, ale má celoštátny rozmer. 

 
Pokračoval v diskusii na inú tému – starosta listom zo dňa 31.5.2013 poslancom oznámil, že 

neospravedlňuje neúčasť niektorých poslancov na rokovaní MZ MČ Košice - Sever dňa 29.5.2013. Po 

preštudovaní relevantných predpisov zistil, že starosta nemá žiadne oprávnenie na posudzovanie 
dôvodu neúčasti poslancov na rokovaní, ak podľa rokovacieho poriadku ospravedlnenie bolo doručené 
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starostovi v čase pred začiatkom predmetného rokovania. Žiadna norma nevylučuje, aby poslanca 

ospravedlnil predseda poslaneckého klubu, je to bežná prax aj na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

O tom, že starosta doteraz nemal právo posudzovať ospravedlnenie poslancov, svedčí nový návrh 
odmeňovacieho poriadku predložený poslancom na rokovanie 19.9.2013, kde úrad navrhuje 

zapracovať článok o oprávnení starostu rozhodovať o ospravedlnení poslanca. Napriek týmto 
skutočnostiam aj tak neospravedlnil niektorých poslancov, čím spôsobil dotknutým poslancom 

majetkovú ujmu. Napriek tomu, že starostu 2 krát vyzval, aby svoje konanie napravil, neurobil to, 

preto oznamuje, že podáva trestné oznámenie na starostu vo veci zneužitia právomoci verejného 
činiteľa v tejto veci.  

 
Ďalej starosta listom zo dňa 27.9.2012 oznámil poslancom pozastavenie vyplácania odmien. 

Obnovenie vyplácania odmien podmienil predkladaním mesačných výkazov o činnosti poslanca 
starostovi, čo nemá oporu v zákone. V čase odoslania tohto listu poslancom bolo ako ďalší argument 

uvádzané, že je nedostatok prostriedkov na odvody z odmien poslancov. V tom čase miestny úrad 

predkladal materiál plnenie čerpania rozpočtu k určitému dátumu, na položke poslanecké odmeny boli 
prostriedky minimálne na úhradu 1-mesačných odvodov z poslaneckých odmien. To znamená, že  

starosta sčasti zavádzal poslancov aj prokuratúru. Uverejnením tendenčných článkov na webe 
mestskej časti mohlo dôjsť k dezinformácii občanov a poškodeniu dobrého mena poslancov, žiada, 

aby sa starosta ospravedlnil občanom a poslancom za medializáciu informácií zakladajúcich sa na 

požiadavke, ktorá nemala žiadnu oporu v právnych predpisoch, čím mohlo dôjsť aj k poškodeniu 
dobrého mena poslancov miestneho zastupiteľstva. Upozornil, že na webstránke MČ je uverejnený 

článok k dnešnému rokovaniu „ Poslanci budú rokovať o svojich odmenách “, kde je uvedená aj suma 
možnej úspory vo výške 36 000,- EUR, ak by bol schválený nový odmeňovací poriadok, čo sa 

nezakladá na pravde. Preštudoval si dôvodovú správu a konštatuje, že pri vypracovaní prepočtov sa 
opomenula suma výšky poslaneckých odmien od 1.1.2013 do 29.4.2013, ktoré sú schválené 

v rozpočte podľa platných zásad odmeňovania a majú byť vyplatené v roku 2013. V dôvodovej správe 

je opomenuté, že účinnosť sa navrhuje od 1.10.2013, čiže výška úspor by mala byť iná. Vzhľadom 
nato, že tento článok o možnej úspore s nesprávne uvedeným číselným údajom a podobným textom 

bol uverejnený aj v eKuriérovi zo Severu aj na webe mestskej časti dňa 20.9.2013  žiada starostu, aby 
prestal uvádzať tendenčné články s nepravdivými informáciami na oficiálnych mediálnych priestoroch 

MČ, žiada uviesť opravu a ospravedlnenie. Zároveň je nutné do toho článku doplniť aj fakt, že 

rozhodovanie o poslaneckých odmenách prináleží zastupiteľstvu a teda aj návrh nového odmeňovania  
by mal byť predložený po konzultácii s poslancami po prerokovaní v komisiách a v miestnej rade, čo 

sa nestalo. Predložený návrh odmeňovania poslancov je v rozpore s príslušnými zákonmi, nakoľko 
zužuje činnosť poslancov iba na rokovania zastupiteľstva, rady a komisií. Činnosť poslancov je 

podstatne širšia, preto sa s predloženým návrhom nebudú ďalej zaoberať. 
 

Do diskusie sa prihlásil prednosta MÚ, starosta mu dal slovo. 

P. Beňo dal procedurálny návrh na ukončenie diskusie a požiadal starostu, aby dal o ňom hlasovať. 

Starosta povedal, že o procedurálnom návrhu dá hlasovať po vystúpení p. prednostu, ktorý sa hlásil 
pred p. Beňom. P. Filipko na vysvetlenie odcitoval bod 16 čl. V  Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - 

Sever. 
Starosta oponoval, že p. Beňo sa prihlásil s faktickou poznámkou a dal procedurálny návrh. 

  
Poslanec Kalanin dal procedurálny návrh na ukončenie diskusie. 
 

Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu na ukončenie diskusie predloženom poslancom 
Kalaninom, hlasovalo 15 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 6   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 2 - nehlasovali  (p. Sedlák a Vágási) 
    návrh bol prijatý. 
 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia po tom ako sa poslanci dohodli, že slovné spojenie "zamieta protest 

prokurátora ......" nahradia slovným spojením "odmieta protest prokurátora........". 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
odmieta protest prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I, ktorý bol doručený listom 
pod č. Pd 50/13-4 zo dňa 26.8.2013 a žiada starostu o plnenie Uznesenia č. 35/2011 
v znení zmien prijatých Uznesením č. 81/2012 z 18. apríla 2012 a Uznesením č. 200/2013 
z 29. apríla 2013 prijatých Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever.  
 
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, hlasovalo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7:   za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 - nehlasoval (p. Sedlák) 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
6.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

P. Železník – zaujíma ho, či úrad vydal stanovisko k podnikateľskej činnosti na herňu s hracími a 
výhernými automatmi medzi ulicami Gerlachovská a Lomnická v priestoroch bývalého reklamného 

štúdia, informoval sa na právnom oddelení a oddelení rozvoja mestskej časti, nedostal odpoveď, preto 
sa dopytuje teraz. Druhá časť dopytu sa týka oddelenia rozvoja mestskej časti, ide o nevyhovujúci až 

havarijný stav schodov, ktoré spájajú ulice Slavkovská, Vihorlatská, Mengusovská, Huncovská. 
Občania žiadajú úrad, aby zabezpečil základnú údržbu a opravu poškodených častí schodov ešte pred 

príchodom zimy, lebo sneh a námraza môže značne sťažiť pohyb po nich, v prílohe emailu priložil 

fotodokumentáciu. Rád by dostal na tento dopyt odpoveď teraz a pokiaľ to nie je možné, písomne 
v dohľadnej dobe, aby mohol informovať svojich voličov. 

Reagoval p. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – dal to preveriť, úrad 
neeviduje podanie s týmto obsahom, emailom p. Železníkovi odpovedal.  

Prednosta MÚ – reagoval na 2. časť dopytu, požiadal o zaslanie dopytu emailom, aby vedel, o ktoré 

schody sa jedná, väčšinou pozemok je majetkom mesta, schody vznikli v rôznych projektoch a sú 
pozostatkom obecných úradov, obáva sa, že mesto odmietne opravu, lebo ich nemá v majetku. 

P. Železník – tieto schody sa v minulom volebnom období už opravovali, v rámci verejnoprospešných 
prác treba urobiť aspoň základnú údržbu, lebo ide o havarijný stav. 

Starosta sa obrátil na nového poslanca p. Kozáka, ktorý má skúsenosti v stavebníctve a vyzval ho 

k spolupráci. 
P. Kozák – treba to doriešiť právne, úrad a poslanci sú tu pre ľudí, tie peniaze sa musia nájsť, či to 

opraví mesto alebo mestská časť.  
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Skalický na poslanecký deň do Senior domu. 
 

P. Dobránsky – pýtal sa na príjazdovú cestu medzi blokmi na Národnej triede, sú tam veľké nerovnosti 

- jamy a kopce, čo sa s tým bude robiť. 
Odpovedal prednosta MÚ – mestu zasielajú pravidelne zoznamy takýchto komunikácií, sú ich desiatky, 

veľkú časť mesto reálne opraví, aj v tomto prípade podali podnet na mesto, nemá zatiaľ vyrozumenie, 
či to mesto zaradilo do svojho operačného plánu. 

 

P. Filipko – na rokovaní miestnej rady konanej dňa 25. septembra 2013 požiadal o predloženie 
fotokópie dokumentu, na základe ktorého sa do života uviedlo opatrenie smerujúce k pozastaveniu 

vyplácania  poslaneckých odmien. Mal na mysli príkaz starostu alebo záznam z rokovania porady 
starostu. Žiadal to v lehote 10 dní, lehota uplynula. 

Starosta – samotný list zo dňa 27.9.2012 bol dokladom, na základe ktorého sa  zastavilo vyplácanie 
odmien. 

P. Filipko požiadal doručiť túto odpoveď písomne. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil a prešiel k ďalšiemu bodu rokovania. 
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7.  Rôzne  

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
P. Filipko – informoval, že dostal odpoveď na interpeláciu z mesta od p. primátora vo veci riešenia 

opravy vozovky na Starej spišskej ceste. Opätovná oprava výtlkov nachádzajúcich sa na komunikácii 
na Starej spišskej ceste je naplánovaná na október 2013. Vo veci úseku komunikácie na Národnej 

triede č. 41–81 požiadavka občanov o ucelenú opravu komunikácie za bytovým domom Národná 

trieda č. 41-48 je zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2014.   
V druhej téme do bodu Rôzne konštatoval, že úrad si neplní povinnosti, lebo poslancom nie sú 

zasielané a na webovej stránke nie sú zverejnené uznesenia a zápisnice z rokovaní MZ. Posledné 
uznesenia a zápisnica mu boli od p. Gibódu do emailovej schránky doručené zo zasadnutia konaného 

dňa 29.4.2013. Odvtedy prebehlo niekoľko zasadnutí miestneho zastupiteľstva, poslanci nedostali 
žiadne uznesenia ani zápisnice. Poslanci uznesením žiadali, aby im uznesenia a zápisnice boli zasielané 

elektronickou formou, aby sa ušetril papier. Úrad znemožňuje prácu poslancov, lebo sa nevedia vrátiť 

späť, zistiť, či sú uznesenia správne zapísané, podpísané, či zápisnica obsahuje všetky náležitosti. 
Vyjadril maximálnu nespokojnosť s prácou úradu, nastalo to od konania Hokejového mestečka, potom 

sa premietali filmy a život na úrade zhasol. Žiadal starostu, aby to vysvetlil a prijal náležité opatrenia. 
Starosta – určite to netrvá 5 mesiacov, spravidla do mesiaca je zápisnica podpísaná aj overovateľmi. 

Žiaľ nemáme také zariadenie ako má mesto, kde je na druhý deň zápisnica doslovne prepísaná 

z hlasového záznamu. Právne oddelenie okrem spísania zápisnice, ktorá má aj 25 strán, má aj svoju 
agendu. O vyjadrenie k zverejňovaniu na webovej stránke požiadal prednostu MÚ.  

Prednosta MÚ – súhlasí, že existuje uznesenie, že poslanci majú dostať uznesenia a zápisnicu 
elektronicky, musí to preveriť. Čo sa týka zverejnenia na webovej stránke, včera to preveroval, lebo p. 

Železník to už namietal a všetky zápisnice tam sú. 
P. Železník – starosta má zákonnú povinnosť podpísať uznesenia do 10 dní od ich schválenia MZ. 

Podľa rokovacieho poriadku uznesenia MZ majú byť zaslané poslancom do 14 dní od ich schválenia.  

Starosta – uznesenia z XXVIII. zasadnutia boli podpísané hneď po konaní miestnej rady, zvažoval 
nepodpísať 2 uznesenia, ale nakoniec podpísal všetky. To, že uznesenia nie sú zavesené na webe, ho 

mrzí. Zápisnica nemôže byť zverejnená na webe, kým nie je podpísaná overovateľmi. 
P. Zimmermannová – pýtala sa, ktorí poslanci si neplnia povinnosti a neprídu overiť zápisnicu, lebo 

ona, ktorá je často určená za overovateľku zápisnice, príde overiť zápisnicu väčšinou už na druhý deň 

po tom, ako jej zapisovateľka zavolá. 
P. Železník sa spýtal, prečo sa zvukový záznam z rokovania MZ nezverejňuje na webovej stránke, 

poslanci by si tam mohli overiť niektoré veci. 
Starosta – zvukový záznam nie je kvalitný, je to priestorový amatérsky záznam, digitálny záznam je 

archivovaný. 

P. Kuczik sa spýtal, kedy bude predložená na overenie zápisnica z posledného zasadnutia MZ, lebo on 
bol určený za overovateľa, od konania zasadnutia uplynuli už skoro 2 týždne. 

P. Stavrovský – až budúci týždeň, ešte nie je dokončená. 
P. Zimmermannová – počula, že v poslednej dobe chodí do Senior domu málo ľudí, aká je príčina, že 

je taká malá návštevnosť. 
Odpovedal prednosta MÚ – je to tým, že sa prešlo do iného režimu, Senior dom je otvorený od 13.00 

hod. do 17.00 hod., vrátili sme sa k pôvodnému mysleniu seniorov, oni si ho pred rokom vlastne 

vyžiadali, uzavreli sa voči ostatným seniorom, chodí tam skupina asi 60 seniorov, ktorí nechcú medzi 
seba púšťať nových ľudí. Predtým p. Boldi dohliadol nato, aby tam nevznikali skupinky, teraz je tam 

iná atmosféra a nové tváre nemajú chuť do Senior domu chodiť.  
P. Zimmermannová – či nie je chyba v tom, že miestny úrad im neposkytol kontakt na ostatných 

dôchodcov na Severe, aby ich oslovili a pozvali medzi seba. 

Starosta – momentálne sa s oznámeniami o konaní volieb roznáša seniorom 4500 listov, kde ich 
informujeme o Senior dome, o novej voľbe Rady seniorov. Program a obsahovú náplň si volia sami  - 

boli v Maďarsku, boli grilovať, mali Potulku mestom s p. Kolcúnom - prihlásili sa štyridsiati, prišli piati, 
ťažko niekoho donúťiť, aby tam prišiel, snažíme sa obnoviť kultúrnu činnosť v medziach rozpočtu.  

Prednosta MÚ – bol požiadaný, aby pripravil databázu seniorov – vek a adresu, to neprichádza do 
úvahy. Už pred niekoľkými mesiacmi sa s Radou seniorov dohodol, že ak majú nejakú požiadavku, že 

chcú vybrať z databázy, napr. šachistov a napísať im list, napíšu spolu list a úrad ho pošle. Chodí tam 

každý mesiac, vyhodnotia predchádzajúci mesiac a dohodnú sa, čo chcú robiť na budúci mesiac, tak 



Zápisnica z XXIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever,                                                       strana  
konaného dňa 9.10.2013                                
 
Overili: 

9 

to funguje už pol roka. Tento mesiac začali aj jazykové kurzy – maďarského a anglického jazyka. Verí, 

že sa to tam opäť rozbehne. 

P. Zimmermannová – požiadala o preposlanie listu, ktorý starosta posielal seniorom. 
Starosta dal pokyn preposlať tento list všetkým poslancom. 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Kozák. 
P. Filipko – položí háklivú otázku, dozvedel sa, že v Senior dome pán prednosta Polaček a pán Gibóda 

v pracovnej dobe zbierali podpisy na kandidatúru do volieb do VÚC, ak je to tak, považuje to za 

neetické zneužiť v pracovnej dobe tento priestor. Žiada, aby sa na svoju česť vyjadrili, či to tak bolo. 
Vyjadril sa prednosta MÚ – nie je to pravda, je to zavádzanie. Prezentoval svoj názor na politikárčenie 

v Senior dome a stojí si za ním. 
P. Sedlák – mal minulý týždeň v Senior dome poslanecký deň a nebola tam žiadna poslanecká kniha. 

Informoval o tom emailom pána starostu. 
Odpovedal prednosta – knihu si treba vyzdvihnúť na úrade. Nie je prijaté žiadne pravidlo, ako by to 

malo fungovať. 

P. Zimmermannová – bolo by treba povedať všetkým poslancom, že si najskôr na úrad musia prísť pre 
knihu alebo si zobrať so sebou hárok papiera. 

Starosta – vyriešime to tak, že kniha bude pre poslancov k dispozícii v Senior dome, zamestnanec 
úradu vždy v stredu ráno poslaneckú knihu odnesie do Senior domu a na druhý deň ju prinesie späť.  

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril bod Rôzne a prešiel k poslednému bodu rokovania. 

 
8.  Záver 

 
Starosta Gaj ukončil rokovanie XXIX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým poslancom, 

hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
a poprial im ešte pekný deň. 

 

Košice, 9.10.2013 
 

Zapísal:  
 

Patrik Stavrovský     „podpísané“ 

zapisovateľ 
              ................................................... 

 
Zápisnicu overili: 

               

Andrej Dobránsky     „podpísané“ 
poslanec 

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

 
 

Anna Zimmermannová     „podpísané“ 

poslankyňa 
                                                                  ...................................................                                                                                                        

  
 

 

Jaroslav Polaček     „podpísané“ 
prednosta 

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

 
 

Marián Gaj      „podpísané“ 

starosta 
                                                                  ................................................... 


