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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  II.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 25.02.2019 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

  Listina prítomných z 25.02.2019 
  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac 
september 2018 až január 2019  

  Ročná správa kontrolóra MČ Košice – Sever o kontrolnej činnosti za rok 2018 

Rozpočtové opatrenia starostu MČ Košice – Sever v zákonom ustanovenom rozsahu  
(4. rozpočtové opatrenie, 5. rozpočtové opatrenie a 6. rozpočtové opatrenie) 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 - 2021  
Odborné stanovisko kontrolóra MČ k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – 

Sever na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2019 
Návrh zmeny VZN č. 50 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní 

v Mestskej časti Košice - Sever 
Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2019  
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: pondelok, 25.02.2019, od 15.00 hod. do 18.00 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:    1 – poslanec Lukáš Novák 

 
Ďalší prítomní: František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 
 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta Mestskej časti Košice – Sever František Ténai otvoril II. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

a privítal poslancov, hostí aj zamestnancov mestskej časti.  
 

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 10 poslancov MZ MČ 
Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa.  

 
 

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

Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Milana Baraníka a Viliama Beňa. 

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

 
Starosta Ténai navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Ladislava Kuczika.  

 

Starosta Ténai navrhol: do mandátovej komisie poslancov Máriu Sadovskú a Vladimíra Puškára. 
 

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Andreu Bočkorášovú a p. Dagmar Zalčíkovú, ktorí budú 
vykonávať funkciu skrutátorov.  
 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 10 
poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Lukáš Novák, Bartolomej Szabó a Mária Tomášová.  

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

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko a Ladislav Kuczik. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 10 

poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Lukáš Novák, Bartolomej Szabó a Mária Tomášová.  

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

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

mandátovú komisiu v zložení:  Mária Sadovská a Vladimír Puškár. 
 
Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej  komisie boli poslancami schválení. 
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3.  Schválenie programu rokovania 
 

Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo chcú presunúť nejaký bod. 

 

Poslanec Filipko avizoval, že v bode Rôzne podá ústnu informáciu o poslaneckých dňoch. 
 

Návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu.  
 

Starosta dal hlasovať o schválení programu rokovania tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke MČ, hlasovalo 10 poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Lukáš Novák, 

Bartolomej Szabó a Mária Tomášová.  

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

       zverejnený program rokovania bol schválený. 
 

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

MČ Košice – Sever v tomto znení: 
 

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

3. Schválenie programu rokovania 
4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever    

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

6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac september 
2018 až mesiac január 2019 

7. Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2018  
8. Návrh na zmenu výšky finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

9. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu Mestskej časti   

      Košice - Sever    
10. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 - 2021  

11. Návrh zmeny VZN č. 50 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti 

Košice - Sever 

12. Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov poslancov aj neposlancov 
13. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch Mestskej časti Košice - Sever s bývalými 

zamestnancami a poslancami 
14. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

15. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 
Sever na 1. polrok 2019 

16. Interpelácie a dopyty poslancov 

17. Rôzne 
18. Záver                                                                                                                                                                                                      

           

           

                                                                                                   

4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 10.12.2018 do 15.02.2019 

poslanci obdržali, bola zverejnená spolu s ostatnými materiálmi aj na webovej stránke. Povedal, že 
okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom starostu sa venoval rôznym 

stretnutiam s poskytovateľmi niektorých služieb, s firmou KOSIT, s náčelníkom Mestskej polície Košice 

– Stanice Sever, stretnutia sú chronologicky rozpísané na 3 stranách v správe. Okrem formálnych 
stretnutí absolvoval aj neformálne stretnutia s občanmi v teréne, s primátorom mesta Košice p. 

Polačekom, s námestníkom primátora p. Gibódom a so zamestnancami Magistrátu mesta Košice. 
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Spýtal sa poslancov, či majú nejaké otázky k správe o jeho činnosti a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Mária Tomášová, kvórum sa zvýšilo na 11. 

 

Poslanec Filipko 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 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4 za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Starosta informoval, že materiál je rozdelený na 3 časti – prvou je informácia o plnení úloh 
vyplývajúcich z uznesení ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 10.12.2018. 

Uznesenia č. 3/2018, 4 - 10/2018 a 11/2018 boli splnené a vypúšťajú sa zo sledovania. Uznesenie č. 
12/2018 Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2019 ostáva v platnosti. V druhej časti 

je informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever prijatých vo volebnom 

období r. 2014 – 2018, tam je množstvo uznesení, ktoré ostávajú v platnosti alebo sú nesplnené. 
V tretej časti je informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever prijatých vo 

volebnom období r. 2010 – 2014. Tam sú 3 uznesenia - č. 207/2013, 277/2014 písm. c) a 279/2014, 
ktoré ostávajú v platnosti.  

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásil p. Filipko. 
P. Filipko – chcel navrhnúť zrušiť uznesenia, ale s vedúcou oddelenia právneho a organizačných 

činností sa dohodli, že úrad pripraví na ďalšie zasadnutie návrh opatrení ako nakladať s niektorými 
uzneseniami, dostanú predložený komplexný materiál ako postupovať a v apríli vyčistia uznesenia, 

ktoré tam nemusia byť.  

Poslanec Beňo sa spýtal, či sa budú zaoberať aj uzneseniami z roku 2013 a 2014.  
P. Šefčíková, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností na otázku odpovedala, že sa budú 

zaoberať všetkými uzneseniami. 
Kontrolór MČ – pripája sa k návrhu p. Filipka, uznesenia, ktoré neboli splnené v termíne, nie je dôvod 

ďalej sledovať, treba to vyriešiť buď zmenou alebo prijatím nového uznesenia, prípadne zrušením 
uznesenia, pokiaľ rieši tému, ktorá bola časom prekonaná. V tomto bode by sa nemali dávať návrhy 

na zmenu alebo zrušenie uznesenia, toto je len informácia. Ak budú chcieť nejaké uznesenie zmeniť 

alebo zrušiť, treba to zaradiť ako osobitný bod do rokovania zastupiteľstva, to je štandardný postup, 
aby to bolo prehľadné. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslanec Kuczik prečítal návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
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berie na vedomie 

 

informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever. 

 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 5:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
6.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac 
     september 2018 až január 2019 
 
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý konštatoval, že jeho písomnú správu poslanci obdržali, 
ale ak majú nejaké otázky, rád odpovie. Do budúcnosti poslancov ubezpečil, že ak chcú nejaké 

vysvetlenie alebo si prezrieť celú správu,  môžu sa naňho obrátiť a bude im kedykoľvek k dispozícii, 

majú nato ako poslanci právo. 
Požiadal, aby predložený návrh uznesenia rozšírili o písmeno b) v znení: MZ MČ Košice - Sever 

schvaľuje 
zmenu Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na obdobie 1. polroka 2019 takto: 

v bode 2. na konci vety sa vypúšťa text v znení: „na základe Správy č. 6/2016“ a nahrádza sa textom 

v znení: „na základe Správy č. 5/2018“.   
 

Vysvetlil, že je to formálna úprava, kontrola plnenia opatrení sa vykoná, počet kontrol, ktoré boli 
schválené, zostáva. 

 
P. Filipko si osvojil návrh uznesenia, návrhová komisia ho prečíta aj s doplnením. 

Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Beňo – pýtal sa na postup pri ukladaní 

opatrení, či kontrolór MČ ukladá úradu aj termín. 
Reagoval kontrolór MČ – on ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, v rámci toho ukladá termín 

mestskej časti, dokedy má predložiť písomné vyhodnotenie plnenia opatrení, na základe toho dáva  
návrh do plánu kontrolnej činnosti, ide skontrolovať, či boli opatrenia tak vykonané, ako ich 

vyhodnotili, ak je potrebné, znova z toho vznikne správa, ktorú predkladá na zastupiteľstvo a poslanci 

sú informovaní, ako opatrenia boli plnené.  
 

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

Poslanec Kuczik prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a)  berie na vedomie 

     Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever o výsledkoch kontroly  

     za mesiac september 2018 až mesiac január 2019  

 

b)  schvaľuje 

     zmenu Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na obdobie  

    1. polroka 2019 takto: 

    v bode 2. na konci vety sa vypúšťa text v znení: „na základe Správy č. 6/2016“ a  

    nahrádza sa textom v znení: “na základe Správy č. 5/2018“.   
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

7.  Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2018 
 
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že aj táto správa bola predložená písomne, 

poslanci ju mali k dispozícii. Ide o bilancovanie ročnej činnosti do prehľadu, aby sa vedelo, čo všetko 

bolo vykonané. Je to aj informácia k tomu, aby poslanci posúdili ako kontrolór vykonával svoju 
činnosť, či plní plány kontrolnej činnosti, či vykonáva aj ostatné činnosti, tak ako mu ukladá zákon 

o obecnom zriadení. 
 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto nehlásil, preto ju starosta uzatvoril. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

Ročnú správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
8.  Návrh na zmenu výšky finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 
 
Bod uviedol starosta MČ, ktorý povedal, že MČ Košice – Sever v súlade s cieľmi mesta Košice chce 

podporiť sociálne odkázaných obyvateľov mesta Košice, preto Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na 
III. zasadnutí dňa 14.02.2019 schválilo účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu 

pre jednotlivé mestské časti tak, že od 01.04.2019 zvýšilo výšku príspevku pre prijímateľov dôchodku 

do 400 € na 1 € a pre prijímateľov dôchodku od 400,01 € už bez príspevku. Aj mestská časť sa 
rozhodla prispieť na stravovanie dôchodcov, preto navrhuje s účinnosťou od 01.04.2019 zjednotenie 

hraníc dôchodkov a navýšenie príspevku na stravovanie dôchodcov poskytovaného Mestskou časťou 
Košice – Sever pre prijímateľov dôchodku do 400 € na 0,20 € a pre prijímateľov dôchodku od 400,01 

€ už bez príspevku, tak ako to bolo doteraz. Návrh bol prejednaný na Komisii sociálnej aj Komisii 

finančnej, obidve komisie odsúhlasili návrh zmeny výšky príspevku, prešlo to aj miestnou radou.  
 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto nehlásil, preto ju starosta uzatvoril. 
 

Poslanec Kuczik  prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) ruší k  31.03.2019  Uznesenie č. 266/2017  

b) schvaľuje  
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- s účinnosťou od 01.04.2019 výšku príspevku na jeden obed v závislosti od 

priznaného dôchodku na stravovanie dôchodcov  takto:  

 

Výška dôchodku Výška príspevku 

do  400,00 €    0,20 € 

od 400,01 € 0 € 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 12.  

 

 
9.  Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu  

     MČ Košice - Sever 
 

Starosta informoval, že na konci roka 2018 boli vykonané 3 rozpočtové opatrenia v zákonom 
ustanovenom rozsahu, a to 4. rozpočtové opatrenie, 5. rozpočtové opatrenie a 6. rozpočtové 

opatrenie. Predmetné rozpočtové opatrenia boli poslancom zaslané. 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kuczik – predseda Komisie finančnej, ktorý uviedol, že rozpočtové 
opatrenia boli prerokované na zasadnutí Komisie finančnej, ktorá ich zobrala na vedomie a odporučila 

prerokovať bez ďalších pripomienok na miestnom zastupiteľstve. 

 
Nikto ďalší sa do diskusie nehlásil, preto ju starosta uzatvoril.  

 
Poslanec Filipko 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 12 poslancov. 
 

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

 
10.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 - 2021 

 

Starosta uviedol základné informácie o návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 
2019 – 2021. Poslanci materiál obdržali elektronicky a bol zverejnený aj na webovej stránke.    

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 – 2021 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na verejnú diskusiu. Od 

verejnosti (obyvateľov MČ Košice – Sever) neboli k nemu žiadne vyjadrenia. Materiál bol prerokovaný 

Komisiou finančnou aj všetkými ostatnými komisiami aj miestnou radou. 
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Rozpočet je vyrovnaný, je nastavený konzervatívne, ale sú tam aj rozvojové prvky, počíta sa aj 

s využitím zdrojov na kapitálové výdavky. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach bol dňa  
14. februára 2019 odsúhlasený rozpočet mesta Košice, nie sú s ním celkom spokojní, myslí si, že sa 

tak ako v meste, tak aj v mestskej časti bude s rozpočtom veľa pracovať. Bude rád, ak budú 
s rozpočtom pracovať ako so živým organizmom a vylepšovať ho v prospech obyvateľov Mestskej 

časti Košice – Sever a vytvoria tak možnosť pre ďalšie rozvojové aktivity.  

Požiadal kontrolóra MČ o odborné stanovisko k návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – 
Sever na roky 2019 – 2021. 

Kontrolór MČ – zo zákona o obecnom zriadení mu vyplýva povinnosť predložiť poslancom pred 
schvaľovaním návrhu rozpočtu odborné stanovisko. Vo svojom stanovisku sa venoval viac procesnej 

časti, kde hodnotí ako mestská časť dodržiava zákonné ustanovenia čo sa týka rozpočtu, teda jeho 
štruktúry spracovania, podkladov, hĺbka spracovania do programov a podpoložiek, ale aj 

zverejňovanie pre občanov a ďalšie náležitosti. Z procesu prípravy návrhu rozpočtu nezistil žiadne 

nezrovnalosti. Čiastočne posudzoval aj jednotlivé finančné ukazovatele návrhu rozpočtu, uplatnil 
niektoré výhrady skôr do budúcnosti, lebo tie sa dajú meniť z hľadiska toho čo financovať aj v oblasti 

kapitálových výdavkov podľa rozpočtových prostriedkov, ktoré má mestská časť k dispozícii ako 
vlastné finančné prostriedky. Na celom stanovisku je podstatný záver, že odporúča Programový 

rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2019 schváliť a Programový rozpočet Mestskej časti 

Košice – Sever na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. 
 

Za Komisiu finančnú sa k návrhu rozpočtu na rok 2019 vyjadril jej predseda poslanec Kuczik - Komisia 
finančná odporúča prijať rozpočet tak ako bol predložený a zverejnený. Finančný príspevok na 

stravovanie dôchodcov, ktorý schválili v predchádzajúcom bode, má nepatrný dopad na rozpočet, 
z toho titulu nie je potrebné robiť zmeny. 

Poslanec Beňo položil otázku p. kontrolórovi, či investovanie mestskej časti do cudzieho majetku na 

ktoré poukázal vo svojej správe je porušením zákona. 
Kontrolór MČ – toto stanovisko k rozpočtu dáva od roku 2015, je na poslancoch, či ho rešpektujú. Je 

to porušenie zákona, lebo mestská časť zo zákona má investovať len do majetku, ktorý má vo 
vlastníctve alebo má k nemu obdobný vzťah ako je vlastnícky. Obdobný vzťah ako vlastnícky je 

zverenie majetku do správy alebo nájomný vzťah, preto nato poukazuje, že mestská časť by mala 

investovať predovšetkým do zverených budov. Teraz robí správu o nakladaní s majetkom - v roku 
2017 mestská časť odovzdala za 1€ mestu Košice parkoviská, detské ihriská v hodnote cca 195 000 €. 

V konečnom dôsledku to slúži obyvateľom mesta, ale upozorňuje, že sú to kompetencie mesta 
a mestská časť nahrádza činnosť mesta v týchto oblastiach. Aj napriek tejto výhrade odporúča 

rozpočet na rok 2019 schváliť, lebo preberali túto záležitosť s p. starostom a zhodli sa v tom, že 

mestská časť potrebuje len prekrytie z hľadiska rozpočtu, aby sa mohli akcie pripravovať, aby neboli 
v časovej tiesni. Ak bude parkovné vyberať mesto, malo by sa navýšiť, mesto by mohlo vo väčšom 

rozsahu kryť budovanie parkovísk z týchto prostriedkov a nie z prostriedkov mestskej časti. 
 

Doplnil ho starosta – požiadavky obyvateľov sú na rôzne investície, je to v rozpočte, skôr ako sa 
fyzicky pustia do investície, tento vzťah vyriešia, či formou nájomnej zmluvy alebo celého 

prefinancovania zo strany mesta. Je tu nastavený nejaký rozpočet v rámci investícií, zatiaľ je to kryté 

z rozpočtu mestskej časti, ten priestor môžu zobrať do dlhodobého nájmu, ak mesto nájde finančné 
prostriedky, mestská časť zrealizuje všetky činnosti, potom sa to zrealizuje z peňazí mesta Košice na 

majetku mesta, nakoniec by to mestskú časť nič nestálo. Hľadajú možnosti ako splniť požiadavky 
obyvateľov, ale aby rozbehli činnosti, musia mať nato finančné krytie. Na druhej strane pokiaľ nie je 

finančné krytie, akciu by nemali rozbehnúť. Bol by rád, keby poslanci odsúhlasili rozpočet ako je 

nastavený. Jeho úlohou bude hľadať možnosti na meste Košice ako prefinancovať tieto aktivity. 
Poslankyňa Sadovská oboznámila so stanoviskom Komisie kultúry – rozpočet vzali na vedomie 

a odporúčajú ho prerokovať na miestnom zastupiteľstve. Členovia komisie dávali ďalšie návrhy na 
kultúrne akcie a dohodli sa na tom, že pokiaľ bude zmena rozpočtu a budú ďalšie investície počas 

kalendárneho roka, pridajú sa niektoré kultúrne akcie, ak to zastupiteľstvo schváli. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) schvaľuje 

 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2019 

     

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 727 488    

Výdavky            1 727 488    

Rozdiel                       0    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 0    

Výdavky 85 000    

Rozdiel – schodok - 85 000    

     

Finančné operácie     

Príjmy 85 000    

Výdavky 0    

Rozdiel – prebytok                               + 85 000                       

 

Príjmy celkom    1 812 488     

Výdavky celkom  1 812 488 

Rozdiel             0 

 

b) berie na vedomie 

 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2021  

 

       

              Rok 2020       Rok 2021 

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 827 170  1 827 170  

Výdavky            1 827 170  1 827 170  

Rozdiel                       0  0  

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 30 000  30 000  

Výdavky 30 000  30 000  

Rozdiel  0  

                  

0  

     

Finančné operácie     

Príjmy 0  0  

Výdavky 0  0  

Rozdiel                                                               0                                     0 
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Príjmy celkom                                                    1 857 170  1 857 170 

Výdavky celkom 1 857 170  1 857 170 

Rozdiel  0   0 

 

 

Prílohy: 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 - 2021 (textová časť) 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 - 2021 (tabuľková časť)  
 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 

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

 
Poslanec Filipko prečítal druhý návrh uznesenia k tomuto bodu - stanovisko kontrolóra MČ k návrhu 

Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2019 až 2021 a k návrhu Programového 
rozpočtu mestskej časti na rok 2019. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

 

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

 

Odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu Mestskej 

časti Košice - Sever na roky 2019 až 2021. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 11 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 22: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
11.  Návrh zmeny VZN č. 50 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

       volebných   plagátov   alebo   iných   nosičov   informácií   počas   volebných  kampaní 

       v Mestskej časti Košice - Sever 
 

Bod otvoril starosta, ktorý konštatoval, že dôvodovú správu poslanci obdržali, vychádza zo zákona č. 
344/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v čl. IV bol 

doplnený § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov o slová „voľby prezidenta 

Slovenskej republiky“ za slová „Európskeho parlamentu“.  
 

Uvedenú zmenu je potrebné zapracovať do Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – 

Sever č. 50/2016, návrh zmeny bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na webovom 
sídle Mestskej časti Košice - Sever dňa 08.02.2019.  

 
Starosta otvoril diskusiu.  

Poslanec Filipko - k tomuto materiálu je potrebné doplniť ešte jeden návrh, ktorý pripravil úrad, on si 
ho osvojil, bolo to v období počas pripomienkového konania, keď už bol návrh VZN zverejnený,  

dospeli k tomu, že je potrebné doplniť v článku 5 dva odstavce Priestupky a sankcie, ktoré prečítal. 

Budú samostatne hlasovať o doplnení a potom o celkovom znení, ak nebudú ďalšie návrhy.  
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Poslanec Filipko prečítal návrh prvého uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

schvaľuje doplnenie zmeny:   

 

3. Upravuje sa Článok 5, ktorý po zmene bude v znení: 

 

Článok 5 

Priestupky a sankcie 

 

1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom v zmysle 

§ 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý 

môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 33 eur. 

2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom v zmysle § 27b 

ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky  6 638 eur. 

 
Starosta dal hlasovať o prvom návrhu uznesenia k tomuto bodu, kvórum 12 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 11: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

Poslanec Filipko prečítal návrh pôvodného uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

podľa § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov  

 

schvaľuje 
 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 50/2016 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo 

iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice – Sever podľa 

predloženého návrhu v zmysle schváleného doplnenia. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 

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

Poslankyňa Sadovská dala procedurálny návrh na 15 - minútovú prestávku pred bodom 12. Voľba 
členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov poslancov aj neposlancov.  
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Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu,  kvórum 12 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 13: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    procedurálny návrh bol schválený. 
 

 

12.  Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov poslancov aj neposlancov 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

P. Filipko podal informáciu ako sa kreovali neposlanci komisií - stretli sa na viacerých úrovniach, stretli 
sa aj predsedovia komisií, dohodli sa, aby jeden neposlanec bol členom len jednej komisie, lebo 

niektorí ľudia sa hlásili do viacerých komisií. Tiež sa dohodli, že nie sú ohraničené počty, ale zároveň 

sledujú aj efektívnosť činnosti komisií a zároveň v čo najväčšej miere chcú vyhovieť záujemcom do 
jednotlivých komisií. V tejto súvislosti miestna rada navrhla, aby členstvo v komisiách pre neposlancov 

bolo s účinnosťou až od 1.4.2019, aby úrad stihol včas prihlásiť do poisťovne týchto členov komisií. V 
prípade návrhu poslanca za člena komisie, konkrétne p. Takáčová do Komisie kultúry, tam účinnosť 

môže byť dňom podpísania uznesenia.  

 
Potom starosta požiadal predsedov komisií, aby navrhli členov komisií z radov poslancov aj 

neposlancov. 
 

P. Kuczik – Komisia finančná prerokovala 5 žiadostí a ako predseda navrhuje, aby miestne 
zastupiteľstvo schválilo za členov Komisie finančnej z radov  neposlancov p. Ing. Beátu Lukáčovú, 

PhDr. Pavla Mutafova a p. Ambróza Sedláka. 

 
P. Sadovská – za Komisiu kultúry bude navrhovať 2 uznesenia, a to zvoliť z radov poslancov p. JUDr. 

Andreju Takáčovú s účinnosťou odo dňa podpísania uznesenia. Z radov neposlancov na Komisii 
kultúry prebrali mená: Ing. Kosmas Bekiaris, Magdaléna Harčariková, MVDr. Dagmar Kažimírová, Mgr. 

Zuzana Jarošová, potom ešte prišla žiadosť od Róberta Kukoricáša, ktorého tiež navrhuje zvoliť za 

člena Komisie kultúry. 
 

P. Puškár – Komisia sociálna z radov neposlancov odporúča schváliť p. Atillu Boldiho, Luciu Remáčovú, 
Mgr. Martinu Gazdíkovú, Moniku Makeľovú a Ing. Štefana Kertésa. 
 

P. Tomášová – Komisia rozvoja prerokovala 20 žiadostí, za členov z radov neposlancov odporúča 
schváliť p. Ing. Ivana Krála, JUDr. Katarínu Frimerovú, Ing. Máriu Dobranskú, Ing. Františka Vranaya, 

PhD., Ing. Beátu Korfantovú, Ing. Mareka Beneho, Ing. Františka Zárika a Ing. Jozefa Holečka. 

  
Starosta uzatvoril diskusiu. Členovia návrhovej komisie komisií prečítali návrhy uznesení.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych 

predpisov  

 

volí s účinnosťou od 01.04.2019 

 

za členov Komisie finančnej z radov  neposlancov p. Ing. Beátu Lukáčovú, PhDr. Pavla 

Mutafova a p. Ambróza Sedláka. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 14: za – 11,  proti – 1,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych 

predpisov  

 

volí s účinnosťou od 01.04.2019 

 

za členov Komisie sociálnej z radov  neposlancov p. Atillu Boldiho, Luciu Remáčovú, Mgr. 

Martinu Gazdíkovú, Moniku Makeľovú a Ing. Štefana Kertésa. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 15: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych 

predpisov  

 

volí s účinnosťou od 01.04.2019 

 

za členov Komisie kultúry z radov neposlancov p. Ing. Kosmasa Bekiarisa, Magdalénu 

Harčarikovú, MVDr. Dagmar Kažimírovú, Mgr. Zuzanu Jarošovú a Róberta Kukoricáša. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 16: za – 11,  proti – 1,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych 

predpisov  

 

volí s účinnosťou odo dňa podpísania uznesenia  

 

za členku Komisie kultúry z radov poslancov p. JUDr. Andreju Takáčovú. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 17: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych 

predpisov  

 

volí s účinnosťou od 01.04.2019 
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za členov Komisie rozvoja z radov  neposlancov: p. Ing. Ivana Krála, JUDr. Katarínu 

Frimerovú, Ing. Máriu Dobranskú, Ing. Františka Vranaya, PhD., Ing. Beátu Korfantovú, 

Ing. Mareka Beneho, Ing. Františka Zárika a Ing. Jozefa Holečka. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 18: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

13.  Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch Mestskej časti Košice – Sever  
       s bývalými zamestnancami a poslancami 

 
Starosta poslancov o prebiehajúcich súdnych sporoch v krátkosti informoval - prebiehajú 3 takéto 

súdne konania, z toho 2 sú s bývalými zamestnancami, a to s p. Rendekom a s p. Gibódom. Prvým je 

pracovno-právny spor žalobcu Ing. Mariána Rendeka proti žalovanej MČ Košice - Sever o určenie 
neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody. Rozsudkom Okresného 

súdu Košice I 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. Aktuálne mestská časť očakáva, kedy Krajský súd v Košiciach vytýči termín pojednávania. 
 

Druhým je pracovno-právny spor žalobcu Mgr. Marcela Gibódu proti žalovanej MČ Košice – Sever 
o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody, žaloba bola 

podaná v roku 2014. Rozsudkom Okresného súdu Košice I zo dňa 14.6.2018, súd 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.   
 

Tretím je súdny spor žalobcov Ing. Viliam Beňo a spol. proti žalovanej MČ Košice – Sever 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. 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. 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 zvyšnými 3 žalobcami, alebo podala námietku voči 

žalobcami uplatňovanej výške žalovanej sumy.  
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Starosta otvoril diskusiu. 

Poslanec Filipko informoval, že miestna rada na svojom zasadnutí tiež prerokovala tento materiál, 
odporučila zobrať na vedomie túto informáciu, pôvodný návrh uznesenia by chcel doplniť o písmeno  

b)  žiada starostu mestskej časti  pokračovať v rokovaniach o mimosúdnom urovnaní sporov so  
     zámerom minimalizovať finančný dopad pre mestskú časť. 

 

P. Szabó sa spýtal, či mestská časť komunikuje s p. Rendekom. 
Odpovedal starosta – intenzívnejšie komunikujú v druhom a treťom prípade, prioritne chce riešiť 

spory, kde sa chcú obe strany dohodnúť, rieši to, čo je aktuálne, p. Rendek v minulosti deklaroval, že 
sa nechce dohodnúť.  

 
P. Kuczik sa spýtal, či je v druhom a treťom prípade nejaká šanca na mimosúdnu dohodu. 

Starosta odpovedal, že áno a doplnil, že aj v rozpočte sú nastavené finančné prostriedky na 

mimosúdne dohody, ak mimosúdne dohody pôjdu nad rámec toho, čo je v rozpočte, budú musieť 
pristúpiť k úprave rozpočtu, ale je to stále menej ako keby súdny spor prehrali. Tam sú aj súdne 

trovy, úroky z omeškania, trovy právneho zastúpenia, bude sa snažiť dohodnúť, lebo mimosúdna 
dohoda je pre mestskú časť stále výhodnejšia. 

 

Starosta ukončil diskusiu. 
 

Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

a)  berie na vedomie 

     informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch Mestskej časti Košice - Sever s bývalými  

    zamestnancami a poslancami 

 

b)  žiada starostu mestskej časti  pokračovať v rokovaniach o mimosúdnom urovnaní   

     sporov so zámerom minimalizovať finančný dopad pre mestskú časť. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 19: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
14.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 

Starosta úvodom povedal, že tento bod bol zaradený do programu II. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na základe Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 65/2011. 

Starosta požiadal p. Hučka, vedúceho oddelenia rozvoja MČ, aby podal informáciu o niektorých 
pripravovaných stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever. 

P. Hučko – predložený materiál prebrali na Komisii rozvoja, z toho vzišlo aj niekoľko uznesení, 
zaoberali sa v prvom rade návrhom rozpočtu, ktorý už bol prezentovaný. Materiál je vypracovaný 

s cieľom poskytnúť komplexnú informáciu o dôležitých plánovaných a prebiehajúcich stavebných 

zámeroch na území mestskej časti. Je rozdelený na aktivity plánované či realizované Mestskou časťou 
Košice - Sever a ďalšie aktivity iných subjektov, ktoré sú plánované na území MČ a môžu byť 

z nejakého hľadiska dôležité pre obyvateľov mestskej časti. Vyberie najdôležitejšie akcie: zámer 
výstavby parkoviska 16 parkovacích miest na Vysokoškolskej ulici, zámer pre územné konanie 

Supermarket FRESH na Kustrovej oproti Bete, bytový dom Hrbová – územné konanie, aktualizácia 

stanoviska MČ k odpredaju pozemku na Ďumbierskej ulici pre zámer rozšírenia a dostavby 
existujúceho objektu firmy ŠPRINT, zámena pozemkov medzi mestom Košice a KSK pre výstavbu 

parkovacích  miest  pred  Poliklinikou  Sever.  K jednotlivým  akciám  komisia  prijala  uznesenia, ktoré  
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poslanci dostali v elektronickej forme. Pre Vysokoškolskú ulicu bolo vydané odporúčacie stanovisko, že 

nesúhlasí so záberom verejnej zelene pre výstavbu parkovacích miest. 
 

Starosta otvoril diskusiu.  
Poslankyňa Sadovská sa spýtala, tam sú blízko internáty, čo keď budú zaberať parkovacie miesta 

študenti, či je to nejakým spôsobom ošetrené. 

P. Hučko – o tieto parkovacie miesta požiadali obyvatelia z toho obytného domu, to by nebola akcia 
mestskej časti, to by bola akcia, ktorú by zastrešovali obyvatelia, mestská časť dáva len stanovisko 

pre majetko - právne vysporiadanie medzi mestom a žiadateľom. 
Poslanec Filipko sa vyjadril k aktivite na Vysokoškolskej ulici - bol sa tam pozrieť, snažil sa získať aj 

stanovisko VVS, a.s., keďže budova, v ktorej vlastníci bytov bývajú sčasti patrí aj vodárenskej 
spoločnosti, oficiálne stanovisko sa mu nepodarilo získať, navrhol zmeniť stanovisko k prenájmu 

pozemku, vyjdú v ústrety obyvateľom dotknutej lokality, vytvorí sa bez vynaloženia finančných 

prostriedkov 16 verejných parkovacích miest, dáva návrh, aby sa zrušilo uznesenie, ktorým sa vyjadril 
nesúhlas k prenájmu pozemku, aby pustili túto aktivitu k realizácii, aby mesto Košice mohlo prenajať 

tieto pozemky a investor mohol pripravovať cez stavebný  úrad všetko potrebné.   
 

Starosta požiadal o všeobecný súhlas, aby mohol vystúpiť zástupca občanov p. Matúš Človieček. 

P. Človieček – prišiel za vlastníkov bytového domu na Vysokoškolskej ulici č. 1, ide o aktivitu občanov, 
vzťahy sú majetko - právne aj technicky nedoriešené, bývanie sa devastuje a stráca na dôstojnosti, je 

tam zákaznícke centrum VVS, a.s., ktoré má pôsobnosť pre celý kraj, nie je kde zaparkovať.  

 
Potom p. Hučko predstavil ďalšie zámery: 

 Pizza domček 

 bytový dom Hrbová 

 žiadosť o aktualizáciu stanoviska na Ďumbierskej pre Šprint, s.r.o. 

 žiadosť o stanovisko k zámene pozemkov medzi KSK a mestom Košice.  

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Viliam Beňo, kvórum sa znížilo na11. 

  
Starosta informoval o bývalých jasliach na ulici Gerlachovskej, nájomca Lekáreň IZIS, s.r.o. chce 

odstúpiť od Zmluvy o nájme pozemkov a stavby uzavretej dňa 12.7.2017, plánovaný projekt na 

zriadenie medicínskeho centra nevyšiel, odstúpil im investor. V januári 2019 bolo rokovanie so 
zástupcami spoločnosti, kde prezentovali, že sa chcú dohodnúť na ukončení zmluvy k 28.2.2019, 

zatiaľ písomnú žiadosť nedoručili, nezaplatili nájomné za január 2019. Je možnosť dať im po 3 
nezaplatených nájmoch výpoveď. Ide o objekt, ktorý je majetkom mestskej časti, jeden z mála, ktorý 

mestská časť má, preto to budú pozorne sledovať a komunikovať s nájomcom. Na ďalšom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva bude informovať, ako sa situácia vyvinula. 
 

P. Filipko doplnil návrh uznesenia k tomuto bodu, zapracoval doňho pripomienky, ktoré vyplynuli 
z bohatej diskusie poslancov.  

 
Starosta ukončil diskusiu.  

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a)  berie na vedomie  

     Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever 

 

b)  ruší Uznesenie č. 320/2018 z  XXVI. rokovania MiZ MČ Košice – Sever 
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c)  súhlasí so záberom pozemku na Vysokoškolskej ulici pre účel umiestnenia 16 verejných 

    parkovacích miest za podmienky, ak sa parkovacie miesta vybudujú v súlade 

    s predloženým návrhom investora spôsobom ecorastrov a s výsadbou nových stromov 

 

d)  súhlasí so stanoviskom Komisie rozvoja: 

      - nesúhlas s výstavbou supermarketu FRESH na Národnej triede 

      - nemá výhrady k aktivite „Bytový dom Hrbová“ 

      - nesúhlas so záberom pozemkov pre rozšírenie objektu na Ďumbierskej ulici 

      - súhlas so zámenou pozemkov medzi KSK a mestom Košice pri Poliklinike Sever  

        (navrhujeme parkovacie miesta na pôvodnej zeleni formou ecorastrov). 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 20:  za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 1,   
             uznesenie bolo prijaté. 
 

 

15.  Harmonogram  plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
        MČ Košice – Sever na 1. polrok 2019 

 

Slova sa ujal starosta MČ, navrhol termíny plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 1. polrok 2019 takto: 

 
Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever: 

 

 29.04.2019 (pondelok) o 15.00 hod. 

 21.06.2019 (piatok) o 15.00 hod. 
 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever: 

 
 26.04.2019 (piatok) o 11.00 hod. 

 19.06.2019 (streda) o 13.00 hod. 

 

Návrh termínov zasadnutí miestnej rady bol prejednaný na miestnej rade, návrh termínov zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva konzultovali medzi sebou. 

 

Starosta otvoril diskusiu. Iné termíny zasadnutí nikto z poslancov nenavrhol, starosta ukončil diskusiu.  
 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever na 1. polrok 2019 podľa predloženého návrhu.                       

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 21:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
             uznesenie bolo prijaté. 
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16.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu.  

Poslankyňa Sadovská - dvor vo vnútri na Tolstého ulici je hotový tankodrom, cesty sú tam zničené, 
v lete je tam veľká prašnosť, občania sa opravy roky dožadujú, budú brať poslancov na 

zodpovednosť, musia nájsť nejaké riešenie, veľmi rada pomôže v tejto veci, ak bude vedieť.  

Reagoval p. Hučko - mestská časť žiadala mesto Košice o opravu týchto komunikácií, možno príde 
z mesta odpoveď, že táto cesta nie je zaradená v cestnej sieti, tieto dvory a vnútroblokové 

komunikácie sa dajú riešiť len v spolupráci s mestom, mestská časť by sama do týchto komunikácií 
investovať nemala, ale vždy je tu šanca, že to dokážu na meste presadiť. 

Starosta – poslali list na mesto Košice, kde zhrnuli najakútnejšie opravy, bol tam zahrnutý aj ten dvor, 
list zašlú všetkým poslancom. Mesto navýšilo financie na opravy komunikácií z 2 mil. na 3 mil. €, čo je 

stále málo, nielen komunikácie, ale aj chodníky sú v zlom stave. Pokiaľ tam nie sú vysporiadané 

pozemky, je to ďalší problém. Verí, že nájdu riešenie, aby zvýšili kvalitu života ľudí na Severe. Krok 
číslo 1 je písať žiadosti. 

 
Poslankyňa Tomášová – ul. Chalupkova, je to jednosmerka, urobili priečne parkovanie, ale pozdĺžne 

zrušili, občania tvrdia, že to je nezmysel, lebo roky tam bolo 12-16 parkovacích miest pozdĺž popri 

bloku, pýtajú sa, či sa to nedá vyriešiť ako na Tomášikovej, je to jednoduché riešenie a vznikli by 
parkovacie miesta. 

Starosta – urobia to, čo na Tomášikovej, lebo šírka komunikácie zodpovedá. 
 

Poslanec Rogovský – ten istý prípad je na ul. Kustrovej, keď sa ide zozadu od Odborárskej, mohlo by 
tam byť 4-5 parkovacích miest, stačí ich vyznačiť. Reálne tam obyvatelia parkujú aj teraz. 

 

Poslanec Puškár upozornil na kráter na Havlíčkovej ul., stačilo by ho vysypať pieskom. 
 

Poslankyňa Kokošková sa spýtala, či sa nedá odstrániť uzamykateľné kontajnerovisko na kontajnery, 
ktoré mesto dalo urobiť na Letnej. 

Reagoval p. Hučko – to kontajnerovisko ešte nie je odovzdané mestu od zhotoviteľa, ešte nie je 

oficiálne v prevádzke, možno preto sú kontajnery vonku, to konkrétne kontajnerovisko je tam práve 
preto, že občania si žiadali uzamykateľné kontajnerovisko, úrad obdržal hárky s podpismi od občanov. 

Zámer realizovalo mesto v spolupráci s KOSIT-om a mestská časť bola oslovená, aby navrhla lokality. 
 

P. Filipko – chce navrhnúť, aby zaviedli do praxe, keď sa pripravuje nejaká investičná akcia alebo 

investičný zámer mestskej časti, osloviť občanov cez domových dôverníkov, tí dokážu komunikovať, 
domový dôverník rozdá dotazníky, potom ich zozbiera, odovzdá úradu a úrad má vzorku názorov. 

Treba prebrať mechanizmus, ktorý niekde funguje a postupovať podľa neho.  
 

Starosta – musia si uvedomiť, že on ako starosta aj poslanci sú tu od 10. decembra 2018, je rád, že 
komunikujú s občanmi, že sú podnety, ale nedá sa všetko vyriešiť zo dňa na deň. Rád bude oslovovať 

ľudí, či cez poslancov alebo domových dôverníkov, príkladom tohto postupuje je v stredu o 13.30 hod. 

stretnutie s obyvateľmi, lebo mesto chce postaviť na svojom pozemku na ul. Sládkovičovej parkovacie 
miesta, to je smerom ku cintorínu Rozália, kde autá parkujú na ceste, na chodníku, či na trávniku. Kto 

chce sa môže pridať, mesto tam vystupuje ako investor. Chcú to prerokovať aj s obyvateľmi, aby sa 
tam vytvorili parkovacie miesta a aby bola kultúra parkovania na nejakej úrovni. Chce ľudí počúvať a 

bude sa snažiť nájsť riešenie, ktoré je výhodné pre väčšinu, lebo všetkým nikdy nevyhovejú. To, že 

dnes preberali toľko aktivít, je nový prístup, aby ľudia o tom vedeli. Snaží sa byť transparentný a 
nastaviť systém komunikácie medzi sebou aj smerom k ľuďom.  

 
P. Tomášová – na základe informácie, že mesto má nejaké investície, by ich poslanci radi videli na 

papieri, aby vedeli zaujať stanovisko mestskej časti – napr. výsadba zelene, čo plánuje Správa 
mestskej zelene na tento rok v mestskej časti uskutočniť. 

 

Starosta informoval, že komunikoval s p. Francanom, veliteľom Stanice Sever Mestskej polície Košice 
a dohodli sa, že na budúce zastupiteľstvo príde podať správu o činnosti.  

Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
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17.  Rôzne 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

P. Filipko - na pracovnom stretnutí poslancov hovorili o poslaneckých dňoch, že nechcú pokračovať 
v tom duchu ako to bolo doteraz v Dennom centre, ale poslanci pôjdu za občanmi do terénu.  

Navrhuje riešenie, že v každom mesiaci od apríla 2019 sa bude konať výjazdový deň vždy na  inom 

mieste v mestskej časti, napr. Merkúr, Beta, Podhradová Kalvária, možno niekedy určia miesto aj 
podľa aktuálnosti a naliehavosti nejakej záležitosti. Pripravia so starostom predbežný harmonogram, 

najlepšie by bolo nájsť pevný termín v mesiaci a tí poslanci, ktorí budú môcť sa zúčastnia. Túto 
informáciu zverejnia na webovej stránke, v plánovanom občasníku v jarnom vydaní, ktorý pôjde do 

každej schránky, na úradných tabuliach, v Kultúrno-spoločenskom centre. Pre komunikáciu občana 
s poslancom, keďže väčšina poslancov nezverejnila svoje telefónne číslo, kto bude chcieť tak urobiť, 

môže to oznámiť Kancelárii starostu. Ak nie, komunikačnou linkou bude Kancelária starostu, ak niekto 

chce konkrétneho poslanca, úrad zabezpečí kontaktovanie poslanca a poslanec bude riešiť tú stránku, 
stretne sa s ňou a vypočuje ju. To bude náhrada poslaneckých dní v Dennom centre. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

 
18.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai ukončil rokovanie II. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a konštruktívny prístup.  

 
Košice, 25.02.2019 
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Iveta Pankovičová      „podpísané“ 
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