MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch Mestskej časti Košice – Sever s bývalými
zamestnancami a poslancami
1. Pracovno-právny spor žalobcu Ing. Mariána Rendeka (ďalej len „žalobca“)
proti žalovanej MČ Košice – Sever (ďalej len „žalovaná“) o určenie neplatnosti
okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
Žalobca podanou žalobou zo dňa 27.12.2011 a jej doplnením zo dňa 2.2.2015 sa domáhal
určenia, že rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou zo dňa 21.10.2011 je neplatné.
Taktiež sa domáhal určenia, že rozviazanie pracovného pomeru okamžitým skončením
pracovného pomeru zo dňa 26.10.2011 je neplatné. Zároveň žiadal súd rozhodnúť aj
o náhrade mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru.
Rozsudkom Okresného súdu Košice I, č. k. 12Cpr/2/2011 zo dňa 12.6.2015 súd určil, že
okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 26.10.2011 je neplatné. Súd zároveň nárok
žalobcu na určenie neplatnosti výpovede zo dňa 21.11.2011 a uplatnený mzdový nárok
žalobcu vylúčil na samostatné konanie, v rámci ktorého súd zároveň rozhodne aj o trovách
konania. Predmetný rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 1.8.2015.
Rozsudkom Okresného súdu Košice I, č. k. 12Cpr/6/2015 zo dňa 13.4.2018 súd určil, že
výpoveď žalovanej daná žalobcovi je neplatná. Nárok žalobcu na náhradu mzdy vylúčil na
samostatné konanie, v ktorom súd zároveň rozhodne aj o nároku na náhradu trov konania.
Žalovaná proti vyššie uvedenému rozsudku súdu podala dňa 1.6.2018 odvolanie.
2. Pracovno-právny spor žalobcu Mgr. Marcela Gibódu (ďalej len „žalobca“) proti
žalovanej MČ Košice – Sever (ďalej len „žalovaná“) o určenie neplatnosti
okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody
Žalobca na základe žaloby zo dňa 11.7.2014 sa domáhal určenia neplatnosti okamžitého
skončenia pracovného pomeru zo dňa 16.5.2014 a zaplatenia náhrady mzdy za obdobie od
18.5.2014 do času rozhodnutia súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru.
Rozsudkom Okresného súdu Košice I, č. k. 25Cpr/2/2014 zo dňa 14.6.2018, súd prvej
inštancie žalobe žalobcu v časti určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru okamžitým
skončením pracovného pomeru zo dňa 16.5.2014 vyhovel. Nárok žalobcu na náhradu mzdy

vylúčil na samostatné konanie, v ktorom súd zároveň rozhodne aj o nároku na náhradu trov
konania.
Žalovaná proti vyššie uvedenému rozsudku súdu podala dňa 3.9.2018 odvolanie.
Žalovaná v súčasnosti so žalobcom rokuje o mimosúdnom urovnaní sporu.
3. Súdny spor žalobcov Ing. Viliam Beňo a spol. (ďalej len „žalobcovia“) proti
žalovanej MČ Košice – Sever (ďalej len „žalovaná“) o návrh na vydanie
platobného rozkazu
V predmetnom súdnom spore žalobcovia v 1. – 18. rade (poslanci Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo volebnom období 2010 – 2014) podali dňa 6.3.2014 na
Okresnom súde Košice I, žalobný návrh na priznanie nevyplatených odmien za výkon
funkcie poslanca MZ MČ Košice - Sever, za účasť na zasadnutiach MR MČ Košice – Sever
a komisií MZ MČ Košice – Sever a príslušenstva.
Žalobcom vo volebnom období 2010 – 2014 neboli vyplatené vyššie uvedené odmeny
za obdobie od januára 2011 do mája 2011, od augusta 2012 do apríla 2013 a od októbra 2013
do decembra 2013.
Žalobcovia spolu navrhli priznať odmeny za uvedené obdobie vo výške 45 760,95 €.
Úroky z omeškania do 31.12.2016 predstavovali sumu vo výške cca 16 000,- €. Trovy za
právne zastupovanie advokátom do podania návrhu boli vyčíslené na 1 868,46 €. Ostatné
trovy konania vyčíslené neboli.
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na XVII. zasadnutí dňa 25.1.2017,
schválilo Uznesenie č. 207/2017, ktorým odporúčalo starostovi Mestskej časti Košice – Sever
rokovať so žalobcami Ing. Viliam Beňo a spol. v súdnom spore o vydanie platobného rozkazu
na plnenie sp. zn. 25C/210/2014 s cieľom uzavretia mimosúdnej dohody o urovnaní v súlade
s odporúčaniami navrhnutými v Prílohe k predloženej analýze: Posúdenie nároku poslancov
miestneho zastupiteľstva na odmenu a úspech klienta v súdnom konaní o zaplatenie odmeny
poslancom.
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na XVIII. zasadnutí dňa 19.4.2017 prijalo
Uznesenie č. 218/2017, ktorým schválilo uzavretie mimosúdnych dohôd o urovnaní v súdnom
spore sp. zn. 25C/210/2014 vedenom na Okresnom súde Košice I žalobcami Ing. Viliam Beňo
a spol. o návrhu na vydanie platobného rozkazu.
MČ Košice – Sever na základe vyššie uvedených uznesení MZ uzavrela s 15
žalobcami mimosúdnu dohodu o urovnaní práv a v roku 2017 im uhradila sumu spolu vo
výške 31 305,75 €. Následne 15 žalobcovia podali na súd návrh na späťvzatie žalôb. MČ
Košice – Sever v súlade s Civilným sporovým poriadkom vyjadrila súhlas s návrhom na
späťvzatie žalôb. Súd konanie vo veci predmetných žalobcov zastavil.
S tromi žalobcami sa naďalej vedie konanie na Okresnom súde Košice I. Pojednávanie
vytýčené na 14.2.2019 bolo odročené. Žalovanej bolo súdom uložené, aby do 28.2.2019
informovala súd o prípadnom mimosúdnom urovnaní sporu so žalobcami, alebo podala
námietku voči žalobcami uplatňovanej výške žalovanej sumy.

