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z  XXX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 18.12.2013  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 
  Listina prítomných z 18.12.2013 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 
    Správa o činnosti kontrolórky MČ za obdobie od 13.9.2013 do 11.12.2013 

  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ na 1. polrok roku 2014 

  Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 
  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014 

Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever 

  Zápisy skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: streda, 18. decembra 2013, od 15.00 do 18.30 hod. 
     

Počet  zvolených poslancov: 23 
 

Počet prítomných:   17 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  6   

poslanci Marcel Vargovčák, Natália Novitzká, Richard Šmída, Peter 
Berta, Branislav Gajdoš a Miroslav Košičan sa ospravedlnili pred 

konaním zasadnutia 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
Jana Nováková – kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever 

 
 

Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril XXX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 
poslancov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 15 

poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné.  
 

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

 

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Andreja Dobránskeho a Františka Ténaia.  
Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 

    
Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Viliama Beňa, Annu Zimmermannovú a Pavla

   Železníka. 

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

a Bartolomeja Szabó. 
 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 

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

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Viliam Beňo, Anna Zimmermannová a Pavol 
Železník. 
 
mandátovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Ladislav Kuczik a Bartolomej 
Szabó. 
 

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

 
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Gibódu, p. Maczejkovú a p. Románovú, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Vladimír Kozák, kvórum sa zvýšilo na 16. 
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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. 
 

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

 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever.  

 
 Hlasovanie č. 2:  za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XXX. zasadnutia MZ MČ Košice – 
Sever v 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. Správa o plnení uznesení MZ  

6. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 13.9.2013 do 11.12.2013  
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever na 1. polrok roku 2014 

8. Informácia o čerpaní Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 k 30.11.2013 
9. Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013  

10. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014 

11. Schválenie dotácií pre žiadateľov v zmysle VZN MČ Košice – Sever č. 42/2004 o poskytovaní 
finančných darov, výpomocí a dotácií v znení neskorších zmien 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever 

13. Voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2014 – 2017 
14. Schválenie návrhu na verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora mesta“ 

15. Optimalizácia počtu mestských častí v meste Košice - informácia 

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

17. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
18. Interpelácie a dopyty poslancov 

19. Rôzne 

20. Záver 
 

 
4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

 
Starosta Gaj predniesol Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 19.9.2013 do 

18.12.2013. Za predchádzajúce obdobie sa okrem bežnej agendy a rozhodovacej činnosti súvisiacej 

s výkonom funkcie starostu venoval absolvovaniu pracovných stretnutí s predstaviteľmi samosprávy, 
primátorom mesta a predstaviteľmi mesta, s obchodnými spoločnosťami a občianskymi združeniami, 

s obyvateľmi mestskej časti. Stretol sa s riaditeľkou súkromnej Materskej školy Bubly, zúčastnil sa na 
viacerých podujatiach v Senior dome, prednášal im o fungovaní samosprávy, so seniormi sa stretol aj 

pri opekaní na Bankove. V septembri sa konali Handmade trhy, v dňoch 25.11. – 1.12.2013 vykonával 
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dozor a servis na Adventných trhoch na Mieri. Zúčastnil sa stretnutia starostov z východného 

Slovenska v Tatrách, otvorenia Detského ihriska pre hendikepované deti na Aničke, následne bola 

Šarkaniáda na Čičkách. Zúčastnil sa rokovania Rady starostov a mestského zastupiteľstva, rokovania 
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, na Magistráte mesta Košice sa zúčastnil rokovania komisie 

k územnému plánu Jahodná – Kurišková. V rámci celoslovenského zasadnutia pre pedagógov 
materských škôl, ktorého bol Sever hostiteľom, sa spolu so zástupcom starostu zúčastnili slávnostného 

podujatia. Organizovala sa zbierka šatstva na španielskom gymnáziu, zúčastnil sa záverečného 

ceremoniálu EHMK, na Magistráte mesta Košice rokovali o budove Ekran a riešili všetky právne vzťahy 
v súvislosti s odovzdaním majetku mestu a jeho zverením do správy príspevkovej organizácii K 13 – 

Košické kultúrne centrá, ktorá má prevziať investičné stavby projektu EHMK Košice 2013. Venoval sa 
organizačnému zabezpečeniu a zdarnému priebehu volieb do VÚC. 

 
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Monika Vajányiová, kvórum sa zvýšilo na 17. 

  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa prihlásila p. Zimmermannová – spýtala sa, či 
správne rozumela, že mesto odňalo mestskej časti správu budovy EKRAN, v ktorej sídli MÚ.     

Odpovedal starosta – pôvodne mala MČ v správe celý areál, t.j. všetky pozemky a stavby, neskôr iba 
tri poschodia v budove a časť pozemkov, aktuálne máme mať v správe iba 3 poschodia budovy bez 

pozemkov, komunikácií a oplotenia. 

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

 
 P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 3  za – 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

5.  Správa o plnení uznesení MZ 
 

Starosta odovzdal slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá uviedla, že podľa Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever miestna rada na svojom zasadnutí dňa 4. decembra 2013  

vykonala kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva. Členovia miestnej 

rady posudzovali plnenie každého platného uznesenia a vyjadrili sa ku každému uzneseniu. Na základe 
posúdenia plnenia uznesení prítomnými členmi miestnej rady vypracovala Správu o plnení uznesení 

MZ, ktorá je zverejnená na webovej stránke mestskej časti. Požiadala poslancov, aby sa vyjadrili 
k tejto správe a o ich návrhy a pripomienky k plneniu konkrétnych uznesení. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

P. Železník – v návrhu uznesenia absentuje uznesenie č. 228/2013 a nevie ako sa s ním vysporiadal 
starosta MČ, lebo nedostal odpoveď na list, resp. stanovisko, ktoré starostovi zaslal. Uznesenie sa týka 

centrálneho odborného portálu pre samosprávu. Podľa jeho názoru bolo uznesenie pozastavené a 
nebolo zverejnené v 10-dňovej lehote. Z uvedeného dôvodu sa domnieva, že pozastavenie uznesenia 

bolo nezákonné, a teda uznesenie je platné a vykonateľné.  
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Starosta – výberové konanie na daný portál ešte nebolo, nie je vylúčené, že to bude portál 

isamospráva.sk, tak ako to predpokladal obsah pozastaveného uznesenia. Dôvody pozastavenia 

uznesenia uviedol v písomnom rozhodnutí. Musí prebehnúť výberové konanie, aby bolo možné daný 
produkt objednať.  

 
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – pozná argumenty p. Železníka. 

Starosta, pokiaľ zamýšľa využiť svoje právo a uznesenie pozastaviť, má podľa zákona o obecnom 

zriadení povinnosť zvolať a informovať miestnu radu, čo sa aj stalo. Starosta miestnu radu 
o dôvodoch pozastavenia informoval. Miestna rada neodporučila uznesenie pozastaviť. Po jej skončení 

sa rozhodol uznesenie pozastaviť, urobil tak písomným rozhodnutím, v ktorom uviedol svoje dôvody 
a súčasne zverejnil na úradných tabuliach, o čom existuje záznam v evidencii. Zákon, ani rokovací 

poriadok nespája s nezverejnením, či nezaslaním poslancom neplatnosť tohto aktu. Starosta učinil 
zadosť aj ustanoveniam zákona o obecnom zriadení aj ustanoveniam rokovacieho poriadku vo vzťahu 

k výkonu svojho sistačného oprávnenia. Pre úplnosť dodal, že na poslednom rokovaní miestnej rady 

bolo pri kontrole uznesení zdôraznené, že v zásade nie je spochybnená potrebnosť informačného 
portálu, je však potrebné uskutočniť riadny výber dodávateľa. 

 
P. Železník – nesúhlasí celkom s touto argumentáciou, na úradnej tabuli na Podhradovej ani na 

webovej stránke to v 10-dňovej lehote nevidel, má pozmeňujúci návrh na doplnenie uznesenia – chce 

poveriť kontrolórku mestskej časti, aby podala podnet na prokuratúru v tejto veci, aby postup starostu 
pri využití sistačného práva a dodržanie lehôt posúdil prokurátor, mali by sme v tom mať jasno, 

opakovane sa stáva, že v 10-dňovej lehote nie je zverejnené pozastavenie uznesenia a pripadá mu to 
protizákonné.  

 
P. Kuczik – spýtal sa, prečo sa v návrhu uznesenia navrhuje vypustiť zo sledovania uznesenie č. 

215/2013 (príprava právnej analýzy možného postupu pri vymáhaní škody súdnou cestou, ktorá 

vznikla na základe súdneho sporu so zamestnankyňou p. Keuschovou), podľa neho toto uznesenie 
nebolo splnené, mestská časť musí zaplatiť cca 20 000,- EUR a poslanci sa ani nedozvedeli, kto to 

svojou nekompetentnosťou spôsobil, kto čo zanedbal, pokiaľ sa to nedá vymáhať, treba zdôvodniť, či 
je to premlčané. Navrhuje, aby toto uznesenie ostalo naďalej v platnosti. 

 

Starosta – na rokovaní miestneho zastupiteľstva už raz bolo vysvetlené, že s ohľadom na uzavretý 
súdny zmier je vymáhanie škody právne neistou pozíciou s možnými námietkami druhej strany, že 

k uzavretiu zmieru nemalo dôjsť. 
   

P. Stavrovský – aj bez právnej analýzy je zrejmé, že za chod mestskej časti zodpovedá jej štatutárny 

zástupca. 
 

Starosta – štatutárom, ktorý dal zamestnankyni neplatnú výpoveď, bola predchádzajúca starostka 
JUDr. Andreja Takáčová.  

 
Prednosta MÚ – na poslednej miestnej rade sme sa dohodli, že uznesenie č. 46/2011 Viacúčelové 

ihrisko ZŠ Polianska 1 si prejdeme na zastupiteľstve a dohodneme sa, čo v ňom nechať v sledovaní 

a čo považujeme za splnené. Má zato, že je splnené, prečítal ho a vyhodnotil plnenie jednotlivých 
bodov. Ihrisko je oplotené, je oddelené od základnej školy, platí tam určitý režim – máme zmluvu 

s pánom, ktorý tam chodí otvárať a zatvárať, informuje nás a prípadnú poistnú udalosť vieme včas 
nahlásiť poisťovni. Mestská časť predložila projekt na ochranu ihriska kamerovým systémom, je to 

v štádiu riešenia. 

 
P. Železník – opakovane sme do tohto ihriska investovali, bolo by to nezmyselné, keby sme 

nezabezpečili jeho ochranu, keď bude kamerový systém, uznesenie bude splnené. Do tej doby ešte 
navrhuje ponechať v platnosti písm. f) a písm. g) uznesenia č. 46/2011 a písmená a) – e) uznesenia 

vypustiť zo sledovania. 
 

Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Miroslava Dobránska, kvórum sa znížilo na 16. 
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Ďalšie pozmeňovacie návrhy podané neboli, starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a požiadal 

návrhovú komisiu, aby prečítala pozmeňovací návrh predložený p. Železníkom. 
 

  Návrh uznesenia:     

 

          Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
         1. berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 
 
         2. konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie číslo: 
                          46 / 2011 -  písm. f) a g), 65 / 2011 
                          92, 124, 136, 150, 162 / 2012 

163, 186, 190, 200, 206, 207, 214, 218, 220, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 
242 /2013       

          
         3. konštatuje, že v platnosti zostáva a vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo:  
                                                               98/ 2012 
                                            225, 229, 232, 240, 241 / 2013 
 
        4. vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo: 
                          46 / 2011 písm. a) až e)   

  112, 129, 134 / 2012 
                         199, 204, 215, 223, 224, 226, 227, 231, 237, 239 / 2013 
 
       5. poveruje kontrolórku MČ Košice - Sever, aby podala podnet na prokuratúru vo veci 
           postupu starostu pri využívaní sistačného práva a dodržiavania lehôt pri 
           pozastavení Uznesenia č. 228 / 2013. 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 4:   za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 4, 1 – nehlasoval  

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

6.  Správa o činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever v období od 13.9.2013 do 
     11.12.2013 

 

Starosta udelil slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá povedala, že v období od 13.9.2013 do 
11.12.2013 vypracovala Správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ. V rámci kontrolnej činnosti 

vykonala kontrolu Zariadenia opatrovateľskej služby - hlavne sa zamerala na prevádzkové podmienky, 
celkovú úroveň zariadenia, materiálno-technické vybavenie, úroveň poskytovania sociálnych služieb, 

kontrolu pracovných zmlúv zamestnankýň v zariadení opatrovateľskej služby, vykonala kontrolu 
stavebných úprav, ktoré boli zrealizované na základe zmluvy so spoločnosťou REALITA, s.r.o. 

Vykonala kontrolu prevádzky v Senior dome na základe platného uznesenia č. 162/2012, v ktorom 

miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby od roku 2013 zabezpečil prevádzku Senior domu v 
pracovných dňoch od 13.00 do 17.00 hod., zabezpečil prevádzku v priestoroch Senior domu 

prostredníctvom zamestnancov miestneho úradu a zabezpečil súlad a koordináciu činnosti Senior 
domu s požiadavkami Rady seniorov. Bol vypracovaný Štatút Senior domu pri Dennom centre, 

Prevádzkový poriadok Denného centra, Pokyny pre vydávanie členských preukazov pre členov. 

Prevádzka je od pondelka do štvrtka od 13.00 do 17.00 hod. a vykonávajú ju jednotlivé oddelenia 
miestneho úradu spolu s Radou seniorov a so seniormi. Ďalej preštudovala návrh Programového 

rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2014 – 2016 a vypracovala stanovisko, vypracovala návrh Plánu 
kontrolných činností na 1. polrok 2014, zúčastňovala sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, 

miestnej rady a komisií MZ, zúčastnila sa pracovného rokovania Košickej regionálnej sekcie Združenia 
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hlavných kontrolórov miest a obcí SR, zúčastnila sa školenia o verejnom obstarávaní a vykonávala 

ďalšie činnosti súvisiace s funkciou kontrolóra mestskej časti. Správa o činnosti kontrolórky bola 

zverejnená na webovej stránke mestskej časti.  
 

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

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 13.9.2013 do 11.12.2013.  
  
Starosta dal o návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov, hlasovalo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5:   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 - nehlasoval 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

7.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever na 1. polrok roku 2014 
 

Starosta dal slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá povedala, že návrh Plánu kontrolnej činnosti bol 
vypracovaný a vyvesený v zákonom stanovenej lehote 15 dní na internetovej stránke aj na 

informačných tabuliach mestskej časti.  
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril. 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
                   s c h v a ľ u j e  návrh Plánu kontrolnej činnosti                          
                   kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever na 1. polrok 2014 
 
                   a   p o v e r u j e  kontrolórku MČ Košice - Sever na vykonávanie  
                   kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti na  1. polrok 2014.     
 
Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov, hlasovalo 15 

poslancov. 

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

    uznesenie bolo prijaté. 
 
  
8.  Informácia o čerpaní Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 
      k 30.11. 2013 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
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P. Beňo – na zasadnutí finančnej komisie prerokovali čerpanie rozpočtu k 30.11.2013 spolu s návrhom 

4. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013. Prijali uznesenie, v 
ktorom odporúčajú, aby informáciu o čerpaní rozpočtu prerokovalo miestne zastupiteľstvo. 

Informoval, že v 4. zmene Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 
v Programe 7: Podporná činnosť v položke č. 5 – Materiál a v položke č. 37 – Odmeny na základe 

dohôd miestny úrad žiadal navýšenie. 

 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a požiadal návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 
 

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
                            
berie na vedomie 
 
čerpanie Programového  rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 k 30.11.2013. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia,  prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7   za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
9.  Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013 

 
Starosta odovzdal slovo p. Beňovi – predsedovi finančnej komisie, ktorý informoval, že na finančnej 

komisii sa zaoberali predovšetkým tým, prečo sa hlavne v Programe 7 niektoré položky navyšujú. Má 

pripravený pozmeňujúci návrh. Navrhuje, aby sa návrh 4. zmeny tak ako bol predložený v materiáloch 
zmenil v položke 5 – nedošlo by k navýšeniu o 3 089,- EUR, ale len o 1 089,- EUR,  

v položke 11 - by nedošlo k žiadnemu navýšeniu a  
v položke 37 - by nedošlo k navýšeniu o 4 000,- EUR, ale len o 2 000,- EUR. 

 

O slovo požiadala p. Magdaléna Harčariková – členka sociálnej a zdravotnej komisie, poslanci 
hlasovaním vyjadrili súhlas, aby vystúpila. V mene členiek sociálnej a zdravotnej komisie, ktoré sa ako 

neposlankyne pravidelne zúčastňovali zasadnutia komisie, požiadala o vyplatenie odmeny za účasť 
v komisii za 3 roky – pre p. Remiašovú, Kobulniczkú a pre seba po 190,- EUR. Bolo im prisľúbené, že 

za každé zasadnutie dostanú odmenu. Volebné obdobie pomaly končí a do dnešného dňa nedostali ani 
cent, chceli by, aby sa to do konca roka doriešilo. Všetky úlohy, ktoré im dal miestny úrad splnili, boli 

aj v ZOS na Ťahanovských riadkoch. Poďakovala starostovi za všetky aktivity organizované pre 

seniorov, aj za adventný týždeň. 
 

Starosta sa obrátil na poslancov, či si niekto z nich osvojí túto myšlienku a predloží návrh zmeny. 
 

P. Filipko – treba sa obrátiť na pána starostu, poslanci členom komisií – neposlancom schválili 

v odmeňovacom poriadku odmeny - po 5,- EUR za účasť na jednom zasadnutí komisie, mali sa 
vyplácať raz polročne, starosta podal podnet na prokuratúru, prokurátor to napadol a v súčasnosti je 

pozastavené vyplácanie odmien. Do zmeny sa to nedá zapracovať, žiadny iný mechanizmus na 
schválenie odmeny neexistuje.  

 
P. Zimmermannová – je toho názoru, že neposlanci majú oprávnenú požiadavku, môže hovoriť za 

svoju komisiu - Komisiu dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia, neposlanci sa častejšie 
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zúčastňujú na zasadnutí komisie ako poslanci a sú veľkým prínosom, lebo majú prax a skúsenosti, 

súhlasí s vyplatením jednorazovej odmeny podľa účasti na zasadnutí komisie. 

 
P. Železník – sme v patovej situácii, poslanci aj neposlanci sú na jednej lodi, je to pozastavené, 

najskôr sa musí vyriešiť ten spor. Ale za obdobie, kým nebol schválený odmeňovací poriadok, súhlasí 
s vyplatením jednorazovej mimoriadnej odmeny. 

 

Prednosta MÚ – prvé 2 roky neposlanci neboli riešení, až pri zmene odmeňovacieho poriadku boli 
zahrnutí aj neposlanci, nenastal ten režim, lebo ten polrok neuplynul. 

 
P. Beňo – poslanci sú zato, aby členovia komisií – neposlanci dostali odmeny, navrhuje, aby to úrad 

pripravil a na budúcom zastupiteľstve sa k tomu vrátia. 
 

P. Stavrovský – je potrebné definovať sumu peňazí, ak sa má odmena odvíjať od doterajších účastí 

neposlancov na zasadnutí komisií. Podľa jeho zistenia je približne 20 účastí neposlancov na zasadnutí 
všetkých komisií v roku 2013. Zákon hovorí o odmeňovaní poslancov, nehovorí nič o občanoch. 

Poslanci môžu za prácu v komisiách určiť balík peňazí a požiadať starostu, aby s prihliadnutím na ich 
účasť zabezpečil výplatu odmien. 

 

Starosta – budeme hľadať cestu a nájdeme ju. 
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Gürtler, kvórum sa znížilo na 15. 
 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

P. Beňo prečítal svoj pozmeňujúci návrh k pripravenému návrhu uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. d) 
Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
schvaľuje 4. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013 
nasledovne: 

 
PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 
Bežné príjmy 
 
Kód zdroja 41 
 
položka 211004 – Iné príjmy z podnikania – zvýšenie o 470 € 
 
položka 212002 – Príjmy z prenájmu pozemkov – zvýšenie o 155 € 
 
položka 212003 – Príjmy z prenájmu trhovísk – zvýšenie o 5 000 € 
 
položka 221004 – Administratívne poplatky: 
- SP evidencia obyvateľstva – zvýšenie o 300 € 
- SP overovanie podpisov – zvýšenie o 1 000 €  
- SP známky pre psov – zvýšenie o 100 € 
 
položka 222003 – Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov – zvýšenie o 1 000 € 
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 položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 
- Denné centrum – zvýšenie o 80 € 
- rybárske lístky – zvýšenie o 50 € 
- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie o 5 000 € 
 
položka 223003 – Príjmy za stravné: 
- zamestnanci  – zníženie o 1 500 € 
- dôchodcovia – zníženie o 6 000 € 
 
položka 291003 – Vrátené neoprávnené použité finančné prostriedky – zvýšenie o 39 € 
 
položka 292008 – Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier – zvýšenie o 2 100 € 
 
položka 292027 – Ostatné príjmy – zníženie o 9 600 € 
 
položka 312007 – Z rozpočtu obce (MMK) na stravovanie – zvýšenie o 800 € 
 
Kód zdroja 72 
 
položka 311 – Príspevky od darcov – zvýšenie o 330 € 

 
 
Kapitálové príjmy 

 

Kód zdroja 11H 
 
položka 322005 – Z rozpočtu obce (MMK): 
- na výbeh pre voľný pohyb psov – zvýšenie o 12 000 € 
 

Finančné operácie 
 
Kód zdroja 46 
 
položka 454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu – zníženie o 2 250 € 

 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 
Bežné výdavky 
 
Program 1: Služby občanom 
Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 
Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier 
položka 2 – Tlačivá – zvýšenie o 20 € 
položka 8 – Odvoz odpadu – zníženie o 500 € 
Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr 
položka 2 – Tlačivá – zvýšenie o 20 € 
položka 7 – Odvoz odpadu – zníženie o 500 € 
Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov 
položka 1 – Energie, komunikácie, poštovné – zníženie o 210 € 

 
Program 4: Kultúra a šport 
Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež 
položka 9 – Advent na Mieri – zvýšenie o 1 500 € 
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Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca 
položka 2 – Amfik uvádza – zvýšenie o 1 175 € 
položka 4 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 1 180 € 
položka 5 – Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie o 1 180 € 
 
 

Podprogram 4.5: Športové akcie 
položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie o 800 € 
položka 2 – Prímestské tábory, zdroj 41 – zníženie o 270 € 
 
Program 5: Prostredie pre život 
Podprogram 5.3: Verejná zeleň 
položka 2 – Kosenie nezverených plôch v MČ – zníženie o 1 080 € 
Podprogram 5.4: Detské ihriská 
položka 7 – Detské ihriská, príspevok na DI, zdroj 41 – zvýšenie o 2 250 € 

 
Program 6: Sociálne služby 
Podprogram 6.1: Staroba 
Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby 
položka 7 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie o 2 300 €  
položka 10 – Potraviny pre klientov – zníženie o 2 000 € 
položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS, zdroj 72 – zvýšenie o 330 € 
položka 17 – Prídel do soc. fondu – zníženie o 200 € 
Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana 
položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zníženie o 4 000 €  
položka 11 – Prídel do soc. fondu – zníženie o 1 000 €  
Podprogram 6.2: Denné centrum 
položka 8 – Materské centrum – zvýšenie o 800 € 
Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov 
položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 800 € 
 
Program 7: Podporná činnosť 
Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce 
Prvok 7.1.1 Obce 
položka 3 – Cestovné – zvýšenie o 500 € 
položka 4 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie o 1 000 € 
položka 5 – Materiál – zvýšenie o 1 089 € 
položka 7 – Dopravné – zvýšenie o 500 € 
položka 16 – Sociálny fond – zníženie o 1 200 € 
položka 24 – Odchodné do dôchodku – zníženie o 1 400 € 
položka 28 – Vzdelávanie zamestnancov – zvýšenie o 200 € 
položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 2 000 € 
položka 38 – Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru – zníženie o 9 600 € 
 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
Program 5: Prostredie pre život 
Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia 
Prvok 5.2.2 Rozvoj obcí 
položka 3 – Venčoviská – zvýšenie o 12 000 € 
 
Podprogram 5.4: Detské ihriská 
položka 7 – Detské ihriská, príspevok na DI, zdroj 41  – zníženie o 2 250 € 
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R E K A P I T U L Á C I A 
 
 
 
Bežné príjmy  spolu: 

 
- 676 € 

         
Bežné výdavky spolu: 

 
- 6 676 € 

Program 1:   Služby občanom  - 1 170 € 
Program 4:   Kultúra a šport  + 3 205 € 
Program 5:   Prostredie pre život  + 1 170 € 
Program 6:   Sociálne služby  - 2 970 € 
Program 7:   Podporná činnosť  - 6 911 € 
   
BEŽNÝ ROZPOČET   +6 000 € 
  
 
Kapitálové príjmy  spolu: 

 

+ 12 000 € 
         
Kapitálové  výdavky spolu: 

 
+ 9 750 € 

Program 5:   Prostredie pre život  + 9 750 € 
 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (prebytok) 

 
+ 2 250 € 

   
   
Prevod z rezervného fondu  - 2 250 € 
 
FINANČNÉ OPERÁCIE 

 
- 2 250 € 

   
 

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

hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8   za - 12,  proti – 1,  zdržal sa – 2 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
10.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014   

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

P. Beňo – na finančnej komisii prebrali aj tento bod, rozoberali niektoré položky, ktoré sa takisto ako 
pri čerpaní rozpočtu odzrkadľujú aj v návrhu rozpočtu na rok 2014 - miestny úrad navrhuje navýšiť 

ďalšie prostriedky na správu a chod miestneho úradu, hoci v dnešnej dobe je tendencia tieto náklady 
znižovať. Doporučuje, aby tento rozpočet neprijali, navrhuje, aby miestny úrad prepracoval tento 

rozpočet, v tom zmysle, aby sa ušetrili prostriedky v Programe 7.  

 
P. Ténai ako člen finančnej komisie a zároveň aj člen komisie kultúry a športu navrhuje, aby sa využilo 

viac prostriedkov na kultúrne a športové akcie v Programe 4, tlmočil, že na komisii sa zhodli, že by 
malo ísť na kultúru a šport 1 € na občana mestskej časti, čo predstavuje cca 20 330,- EUR, výdaje 

v Programe 4 sú momentálne navrhnuté vo výške 15 670,- EUR.  
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Predniesol pozmeňujúci návrh: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever žiada starostu MČ Košice - Sever 

 
1. o prepracovanie návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 v 

zmysle pripomienok 

 
2. takto upravený nový návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 

predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever.  
  

Starosta sa spýtal, či má finančná komisia nejaký návrh, ako by to malo vyzerať, bol by rád, keby 

finančná komisia prišla so svojim návrhom. 
 

P. Beňo – keď úrad pripraví nový návrh v tom zmysle, ako povedal, zvolá finančnú komisiu a vyjadria 
sa k nemu. 

 
Prednosta MÚ – chce si upresniť, či poslanci majú na mysli, aby celá hodnota Programu 7 bola vo 

finančnom vyjadrení nižšia. Dostal odpoveď, že áno. Spýtal sa, aká je konkrétna predstava, o koľko, 

kde alebo na čom ušetriť, ktorým smerom sa uberať, čo by mal nový návrh rešpektovať. Dali sme 
návrh, ktorý vychádza z našej odbornosti, viac odbornosti úrad nevie do návrhu rozpočtu dať. Peniaze 

v ostatných programoch vieme smerovať, ale Program 7 je o zabezpečení chodu úradu a plnení jeho 
základných úloh. 

 

P. Beňo – má to súvis aj so 4. zmenou Programového rozpočtu na rok 2013, hovorí o šetrení, nie 
o navýšení rozpočtu v Programe 7, detailne sa nevie vyjadriť, má nejaké návrhy, ale nebude ich 

rozoberať teraz na zasadnutí MZ. 
 

P. Kuczik – pripája sa ku kolegovi Beňovi, na začiatku volebného obdobia pán starosta prezentoval, 
koľko ušetrí na chode úradu, z roka na rok sú náklady na chod úradu vyššie a vyššie. Chcú mu dať 

priestor, aby svoj sľub splnil, kedy to chce urobiť, keď už volebné obdobie pomaly končí. 

 
Starosta – svoj sľub plní a požiadal kontrolórku MČ, aby prečítala z rozpočtu na rok 2010 Program 7.  

Požiadal poslancov, aby pri svojich tvrdeniach vychádzali z reálnych čísiel. 
Kontrolórka mestskej časti – v roku 2010 bolo čerpanie Programu 7 okolo 653 000,- EUR a teraz je 

536 000,- EUR. 

 
P. Kuczik – nezaujíma ho celý Program 7, iba chod úradu. 

P. Železník – tam sa to hýbalo, to nie je porovnateľné. 
 

Prednosta MÚ – verí, že ak schvaľujú rozpočet, že si všetci poslanci preštudovali dodané materiály,  

v materiáloch k rozpočtu na rok 2014 sú aj ďalšie prílohy, ktoré analyzujú predchádzajúce a budúce 
roky. Program 7 rok 2010 – 653 000,- EUR, aktuálne volebné obdobie rok 2011 – 620 000,- EUR, teda 

o 30 000,- EUR menej, rok 2012 – 552 000,- EUR, rok 2013 – 586 000,- EUR, na rok 2014 je 
naplánovaných 498 000,- EUR. Oproti roku 2010 je to o 150 000,- EUR menej vo výdavkovej časti 

Programu 7. 
 

P. Beňo – navrhol ukončiť túto diskusiu, lebo zníženie o 55 000,- EUR v položke 12 – Odmeny 

poslancom a v položke 12a – Odvody za poslancov nemožno považovať za úsporu.   
 

Starosta dal hlasovať, aby mohol vystúpiť Ing. Ján Bartko – predseda Rady seniorov. Prítomných pri 
hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 9   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0 
    návrh bol schválený. 
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P. Bartko – 17. októbra 2013 bol zvolený za predsedu Rady seniorov, Rada seniorov veľmi aktívne 

pracuje. Zaoberali sa rozpočtom na rok 2014, v roku 2013 bol rozpočet pre seniorov 3 100,- EUR, 
z toho 1 500,- EUR seniori dávali do rozpočtu mestskej časti z vlastných prostriedkov. Na rok 2014 je 

rozpočtovaná položka 4 700,- EUR, pričom 2 600,- EUR dajú seniori z vlastných prostriedkov, vlastne  
dostanú 2 000,- EUR. Urobil si porovnanie z hľadiska celomestského a zistil zaujímavé čísla. 

V mestskej časti máme 6 152 seniorov, pokiaľ urobíme prepočet zo sumy 2 000,- EUR, vychádza 0,33 

EUR na 1 seniora v mestskej časti, je to absolútne najnižšia čiastka v meste. V meste je taká zásada, 
že na kultúru a sociálnu oblasť sa dáva 1 € na obyvateľa. Pokiaľ by sme vychádzali z počtu seniorov, 

spolu by malo ísť na seniorov 6 100,- EUR. Mestská časť Košice - Staré mesto dotuje seniorov 2,- €, 
v Mestskej časti Košice – Západ vychádza na 1 seniora 2,5 €. Žiadal, aby bol rozpočet zvýšený 

o 2 000,- EUR, čím by sme dosiahli stav 0,8 € na seniora, čo sa už približuje priemeru. Sme jediná 
mestská časť, ktorá dotuje miestny úrad zo svojich vlastných zdrojov, či formou členských príspevkov 

alebo keď sa na nejakú akciu seniori vyzbierajú. 

 
P. Filipko – rozpočet dnes pravdepodobne neschválime, zúčastníme sa Rady seniorov, prejdeme si 

požiadavky a zapracujeme, čo sa bude dať. Dnes by bolo predčasné niečo prisľúbiť.  
Vyjadril sa ešte k návrhu rozpočtu – rozpočet by dnes bolo dobré schváliť hlavne z dôvodu 

rozbehnutia investičných akcií, ktoré by chceli realizovať v budúcom roku. Poradili sa s kolegami 

a dospeli k záveru, že ak rozpočet dnes neschvália, neohrozí to rozbeh investičných aktivít. Nebudú 
o tom hlasovať, ale žiadajú starostu, aby sa rozbehli aktivity k plánovaným investičným akciám, ktoré 

sú v návrhu rozpočtu. Má na mysli aktivity, ktoré si nevyžadujú veľké financie – príprava podkladov, 
vyžiadanie potrebných stanovísk. Mestské zastupiteľstvo bude 10. februára 2014, ak poslanci od úradu 

dostanú najneskôr do konca januára 2014 stav účtov a výsledok roku 2013, vieme schváliť rozpočet 
tesne po mestskom zastupiteľstve, lebo už budeme vedieť, čo nám mesto garantuje. Odporučil 

starostovi rokovať s mestom a žiadať od mesta nejaké mimoriadne prostriedky za odňatie časti 

budovy Ekran a pozemku zo správy, čo by kompenzovalo výpadok príjmov za nájmy.  
 

P. Kozák – reagoval na spôsob vedenia rokovania, pripadá mu to ako totálny chaos, že sa poslanci 
prekrikujú a nehlásia sa o slovo, je to v rukách starostu. Reagoval na rozpočet – nechápe tú neúctu 

k poslancom ohľadne položky odmeny poslancom, nechápe, čo tým úrad sleduje, výdavky úradu sa 

musia prispôsobiť možnostiam. Podporuje návrhy kolegov poslancov, ktoré odzneli, takýto rozpočet sa 
nedá prijať, na jednej strane úrad spracovateľ rozpočtu už nemá rezervy, ale poslanci majú nájsť 

rezervy. To v parlamentnej demokracii neexistuje, potom netreba úrad, nech urobia rozpočet poslanci. 
Alebo treba nájsť kompromis, lebo hrať sa na silný úrad a čakať, že to poslanci odsúhlasia, tá doba už 

skončila. Úrad by mal k tomu zaujať stanovisko. Rokujeme o rozpočte, bol tu nejaký návrh poslanca, 

niekto si má značiť a povedať poradie, o ktorom návrhu budeme hlasovať, to mu tu chýba. Dávame 
priestor zástupcom ľudu, to je v poriadku, majú nám dávať návrhy. Ale najskôr musí mať od občanov 

tento návrh úrad a pracovať s tými údajmi a povedať, či je alebo nie je priestor na zvýšenie niektorej 
položky. Otvárať na zastupiteľstve jednotlivé položky, nepovažuje za vhodné. 

 
Starosta – požiadal nového pána poslanca, aby načrel trochu do histórie mestskej časti na prelome 

roku 2010 a pozrel si celý vývoj tvorby rozpočtu a zdrojov financovania z mesta, výšky podielových 

daní, výpadok príjmov z hracích automatov, aby sa dostal do tejto problematiky. Pre neho ako 
starostu je poradným orgánom finančná komisia. Keď príde občan a chce vystúpiť na rokovaní MZ, 

poslanci rozhodnú, či mu dovolia vystúpiť, on nemá právo hodnotiť, s akým príspevkom občan príde.  
 

P. Gibóda prejavil záujem vystúpiť ako občan. Starosta dal hlasovať, aby mohol vystúpiť p. Gibóda.  

Hlasovali 2 poslanci – p. Skalický a p. Ténai. 
 

Hlasovanie č. 10   za – 2 (p. Skalický a p. Ténai), 13 - nehlasovali 
    návrh nebol schválený. 
 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 
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Potom starosta vyzval p. Beňa, aby ešte raz prečítal svoj pozmeňujúci návrh. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever žiada starostu MČ Košice - Sever 

 
1.    o prepracovanie návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na 
       rok 2014 v zmysle pripomienok 
 
2.   takto upravený nový návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever 
      na rok 2014 predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej  
      časti Košice - Sever.  

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

 
Hlasovanie č. 11   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

11.  Schválenie dotácií pre žiadateľov v zmysle VZN MČ Košice – Sever č. 42/2004 
       o poskytovaní finančných darov, výpomocí a dotácií v znení neskorších zmien   

        

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

O slovo sa prihlásil poslanec Beňo, ktorý dal procedurálny návrh a navrhol prerušiť prerokovanie tohto 
bodu programu. Keď bude schválený rozpočet, potom môžu rozhodnúť aj o dotáciách. O tomto bode 

by nebolo vhodné teraz rokovať.  

 
Starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať o tomto procedurálnom návrhu, hlasovalo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 12   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Skalický) 

    návrh bol schválený. 
 
 

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach 
       predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej 

       časti Košice - Sever 
 

Starosta odovzdal slovo p. Stavrovskému, vedúcemu oddelenia právneho a organizačných činností 

a požiadal ho, aby poslancov stručne oboznámil s návrhom nového VZN č. 47.  
 

P. Stavrovský – návrh VZN bol vypracovaný v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím MZ, na ktorom 
bola prezentovaná myšlienka zriadiť nové trhovisko aj na sídlisku Podhradová. Ďalším momentom, 

ktorý ovplyvnil tento návrh, bola zastaranosť doteraz platných VZN, ktoré upravovali túto 

problematiku. Predkladaný návrh ruší VZN č. 29 a VZN č. 30, počíta so zriadením nového trhoviska na 
Podhradovej, podrobnejšie upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach najmä s dôrazom 

na dodržiavanie poriadku, kultúry a hygieny predaja, podrobnejšie upravuje oprávnenia správcu 
trhoviska, samotné povoľovacie konanie pri povoľovaní predaja na trhoviskách, spresňuje samotný 

trhový poriadok na trhoviskách Merkúr, Mier, Podhradová, optimalizuje výšku trhových poplatkov, a to 
tak, že ich čiastočne oproti doterajšej úprave zvyšuje na trhovisku Merkúr, kde je pretlak záujmu 

žiadateľov, a naopak čiastočne znižuje poplatky na trhovisku Mier v snahe motivovať predaj na tomto 

trhovisku. Na trhovisku Podhradová je štart poplatkov tiež navrhnutý tak, aby boli predajcovia  
motivovaní tam predávať. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred rokovaním MZ na 

úradných tabuliach aj webovej stránke, žiadne pripomienky, otázky ani návrhy na zmenu zo strany 
verejnosti úradu doručené neboli ani listom, ani elektronicky. 
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Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

P. Železník – čítal návrh nového VZN, všimol si niekoľko technických drobností, napr. v sortimente 
predávaných výrobkov sú uvedené medziiným aj denná a periodická tlač, čo je duplicitné, lebo denník 

je periodickou tlačou. Zákon o periodickej tlači rozlišuje len periodickú a neperiodickú tlač. 
 

P. Kozák – pýtal sa na trhovisko Podhradová, či existuje nejaký náčrt tohto priestranstva pred 

potravinami, ako sú umiestnené trhové stoly a nádoby na odpad, na základe čoho funguje to 
trhovisko, kto sa oň  stará. Je to priestor, ktorý by sme mali zveľaďovať, on má svoju históriu a je 

dosť ošarpaný. Žiada úrad, aby na najbližšie zasadnutie predložil grafickú a architektonickú predstavu. 
Odpovedal p. Stavrovský – toto trhovisko ešte len bude zriadené, s predajom by sa malo začať od 16. 

apríla nového roka. Trhový predaj tam bol aj v minulosti. Na začiatok tam uvažujeme umiestniť len 6 
trhových stolov, nedôjde k zaujatiu celého priestranstva. Uvidí sa, ako sa trhovisko ujme. Idea vytvoriť 

trhovisko na sídlisku Podhradová vznikla na základe požiadavky občanov a potvrdila ju vykonaná 

anketa. Z 99 oslovených osôb sa za vytvorenie trhoviska vyjadrilo 93 občanov MČ. Súhlasí a podporuje 
myšlienku, že celé priestranstvo, aj s ohľadom na skutočnosť, že je datované do začiatku 60-tych 

rokov, by si vyžadovalo investíciu. 
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Peter Kalanin, kvórum sa znížilo na 14. 

 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
P. Železník prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje 
  
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 13   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 0 
    uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
 
 
13.  Voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2014 - 2017 
   

Starosta požiadal p. Stavrovského, aby uviedol tento bod rokovania.  
 

P. Stavrovský - volebné obdobie prísediacich zvolených za našu mestskú časť na roky 2010 – 2013 

končí tohto roku. Preto Okresný súd Košice I požiadal mestskú časť o voľby prísediacich na volebné 
obdobie rokov 2014 – 2017. Predseda Okresného súdu Košice I určil pre MČ Košice – Sever 

prísediacich v počte 20. Zároveň odporučil 11 doteraz aktívnych prísediacich v tomto volebnom období 
z MČ Košice – Sever zvoliť aj na ďalšie volebné obdobie, k nim pribudli ďalší 2 občania MČ Košice – 

Sever z prostredia Senior domu, ktorí sami prejavili záujem vykonávať túto funkciu, teda spolu je 13 

návrhov. Miestna rada Mestskej časti Košice – Sever na svojom XXXI. zasadnutí konanom dňa 
4.12.2013 prerokovala návrhy na kandidátov na voľbu prísediacich. Na základe odporúčania Miestnej 

rady MČ Košice – Sever miestny úrad mailom vyzval aj poslancov MZ MČ Košice – Sever na 
predloženie návrhov kandidátov. Žiadne iné návrhy či už zo strany poslancov alebo verejnosti 

doručené neboli. Mestská časť je ešte pred samotnou voľbou prísediacich miestnym zastupiteľstvom 

podľa zákona povinná vyžiadať si vyjadrenie predsedu okresného súdu ku navrhovaným kandidátom. 
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Toto vyjadrenie predsedu Okresného súdu Košice datované dňa 13.12.2013 mestská časť obdržala. 

Predseda okresného súdu tieto návrhy akceptoval a je už len na poslancoch, či navrhovaných 

kandidátov na volebné obdobie 2014 – 2017 akceptujú a svojou voľbou potvrdia. 

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

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ 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 
 

1. p. Agnesu Athanasovú, nar. 21.4.1935, bytom Hlinkova č. 14, Košice, 
2. p. Štefana Bodnára, nar. 6.3.1934, bytom Gerlachovská č. 11, Košice, 
3. p. Kornela Drozda, nar. 13.8.1936, bytom Národná trieda č. 43, Košice,  
4. p. Libušu Göőzovú, nar. 19.3.1951, bytom Komenského č. 55, Košice,  
5. p. Ing. Františka Gregora, nar. 14.10.1938, bytom Urbánkova č. 42, Košice,  
6. p. JUDr. Vieru Jančíkovú, nar. 1.5.1961, bytom Tolstého č. 27, Košice, 
7. p. Evu Kačalkovú, nar. 4.2.1950, bytom Obrancov mieru č. 9, Košice,  
8. p. Kláru Remiašovú, nar. 5.8.1936, bytom Cesta pod Hradovou č. 25, Košice, 
9. p. Jozefa Šušku, nar. 20.10.1941, bytom B. Němcovej č. 22, Košice,  
10. p. Magdalénu Vernarskú, nar. 17.8.1938, bytom B. Němcovej č. 10, Košice,    
11. p. Ondreja Varechu, nar. 11.4.1935, bytom Gerlachovská č. 13, Košice, 
12. p. Kristínu Sedlákovú, nar. 11.7.1946, bytom Gerlachovská č. 9, Košice, 
13. p. Ing. Alenu Dubinovú, nar. 2.11.1957, bytom Cesta pod Hradovou č. 45, Košice 
 

 za prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2014 – 2017. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných bolo 14 poslancov, hlasovalo 13 
poslancov. 

 
Hlasovanie č. 14   za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 - nehlasoval 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

14.  Schválenie návrhu na verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora 
       mesta“ 

 

Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, že Magistrát mesta Košice vyzval mestskú 
časť na predloženie návrhov na ocenenie kolektívu alebo jednotlivca Cenou mesta Košice a Cenou 

primátora mesta. Jednu cenu udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Košiciach a druhú primátor mesta 
Košice. Doručenými návrhmi sa pred zasadnutím MZ zaoberala Komisia mediálna, kultúry, školstva, 

mládeže a športu pri MZ, ktorá navrhnutých kandidátov na verejné ocenenie schválila. Tieto návrhy 

boli prezentované aj na zasadnutí miestnej rady, ktorá nemala žiadne námietky k navrhnutým 
kandidátom a odporučila tento materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 
Kandidáti na ocenenie, navrhovaní za Mestskú časť Košice - Sever: 

a) návrh na verejné ocenenie Cenou mesta Košice „in memoriam“ pre Emila Geršáka, 

b) návrh na verejné ocenenie Cenou mesta Košice „in memoriam“ pre JUDr. Milana Hanusku, 

c) návrh na verejné ocenenie Cenou primátora mesta pre Mgr. Janu Žakarovskú Ďuricovú. 
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Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil poslanec Filipko. 

 
P. Filipko – predložil návrh na verejné ocenenie Cenou primátora mesta „in memoriam“ pre Ing. 

Ladislava Šimka za záslužnú činnosť v prospech mesta a rozvoj mesta mimoriadne aktívnou prácou 
v Rade seniorov Mestskej časti Košice – Sever. Nebohý pán Šimko veľmi aktívne pracoval v Rade 

seniorov, bol prvým predsedom Rady seniorov na Severe. 

Navrhol, aby hlasovali o každom zo 4 predložených návrhov samostatne. 
 

P. Ténai – mal faktickú poznámku, či možno "in memoriam" oceniť Cenou primátora mesta Košice. 
P. Filipko - predpis, ktorý to upravuje, to nevylučuje, ešte ho preštuduje podrobnejšie. 

 
P. Železník – žiada, aby sa o jednotlivých návrhoch hlasovalo jednotlivo. 

 

P. Beňo - mal technickú pripomienku, pri hlasovaní prečíta každé meno zvlášť, ale potom druhú časť 
pripraveného uznesenia by navrhoval na samostatné schválenie, rozdelia to na 5 uznesení. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala 

jednotlivé návrhy osobitne a poslanci budú hlasovať o každom zvlášť. 

 
P. Beňo prečítal návrh na verejné ocenenie Cenou mesta Košice " in memoriam" pre Emila Geršáka. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
s c h v a ľ u j e  
 
návrh na verejné ocenenie Cenou mesta Košice „in memoriam“ pre Emila Geršáka. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 15   za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 3 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

P. Beňo prečítal návrh na verejné ocenenie Cenou mesta Košice " in memoriam" pre JUDr. Milana 
Hanusku. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 

s c h v a ľ u j e  
 

návrh na verejné ocenenie Cenou mesta Košice „in memoriam“ pre JUDr. Milana Hanusku. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 16   za - 6 ( p. Červeňáková, Sedlák, Skalický,  

          Ténai, Vágási, Zimmermannová) 
proti – 1 (p. Železník)   
zdržal sa – 7 (p. Beňo, Dobránsky, Kozák,  
                    Filipko, Kuczik, Szabó, Vajányiová) 

    uznesenie nebolo prijaté. 
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P. Beňo prečítal návrh na verejné ocenenie Cenou primátora mesta pre Mgr. Janu Žakarovskú 
Ďuricovú. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
s c h v a ľ u j e  
 
návrh na verejné ocenenie Cenou primátora mesta  pre Mgr. Janu Žakarovskú Ďuricovú. 

                                   
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 17   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

P. Beňo prečítal návrh na verejné ocenenie Cenou primátora mesta „in memoriam“ pre Ing. Ladislava 
Šimka.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
s c h v a ľ u j e  
 
návrh na verejné ocenenie Cenou primátora  mesta  „in memoriam“ pre Ing. Ladislava 
Šimka. 

                                 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 18   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
Nakoniec dal starosta hlasovať za 2. časť navrhovaného uznesenia pripraveného k tomuto bodu. 

  
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
ž i a d a 
 

a) Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever, aby schválené a spracované návrhy na 
verejné ocenenia zaslal v stanovenej lehote Magistrátu mesta Košice, 

     b) starostu Mestskej časti Košice – Sever o podporu a presadzovanie schválených 
 návrhov na verejné ocenenie, 
     c) poslancov mesta Košice za volebný obvod Mestskej časti Košice – Sever o podporu 
           a presadzovanie schválených návrhov na verejné ocenenie, 
     d) Mestské zastupiteľstvo mesta Košice o podporu pri schvaľovaní návrhov na 
           verejné ocenenie, 
     e) primátora mesta Košice o podporu pri schvaľovaní návrhov na verejné ocenenie. 
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Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 19   za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Ladislav Kuczik, kvórum sa znížilo na 13. 

 
 

15.  Optimalizácia počtu mestských častí v meste Košice - informácia 
 

Slova sa ujal starosta Gaj - vzhľadom nato, že bol dva a pol roka členom komisie, ktorá riešila 
optimalizáciu počtu mestských častí a preberalo sa to aj v Rade starostov, ktorej je členom, považuje 

za dosť nešťastné vyjadrenie p. primátora, že starostovia sa nedohodli, tlmočené v médiách a v 

tlačových správach Magistrátu mesta Košice. Komisia dospela k záveru, že starostovia sa určite 
nedohodnú na počte mestských častí v tomto volebnom období, ale bol náznak dohody prehodnotiť 

kompetencie mestských častí. Osobne tlmočil spravodlivé rozdeľovanie podielových daní, sme 
najväčšia mestská časť, s počtom obyvateľov nad 20 000, nemôžme sa porovnávať napr. s Mestskou 

časťou Košice - Západ. Posledný deň, kedy sa dalo prijať nové VZN, primátor očakával, že Rada 

starostov sa dohodne na optimalizácii mestských častí. Primátorovi mesta bolo doručených 18 návrhov 
s podrobnými odôvodneniami predovšetkým veľkých mestských častí. Ďakuje p. prednostovi a p. 

Gibódovi, ktorí spracovali za Mestskú časť Košice - Sever obsiahly materiál s tabuľkami a výpočtami. 
Záver je jasný, k dohode medzi starostami, ktorú by akceptoval primátor mesta, nedošlo. Vieme, že vo 

volebnom roku sa nemôže otvoriť táto téma a zmeniť v tomto zmysle zákon o meste Košice, bude to 
aktuálne až v budúcom volebnom období. Pred rokom a pol sme boli na pracovnej návšteve v 

Bratislave, kde nám tlmočili svoje skúsenosti, je tam úplne iný pomer podielových daní, ktoré ostávajú 

v meste a ktoré sa prerozdeľujú na mestské časti. Tam vyše 63 % ostáva v meste a cca 37 % ide na 
mestské časti. V Košiciach viac ako 80 % ostáva v meste, len necelých 20 % sa prerozdeľuje na 

mestské časti. V 3 - 4 malých mestských častiach bolo mini referendum, kde všetci boli proti spájaniu 
sa s inou mestskou časťou. 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec František Ténai, kvórum sa znížilo na 12. 
 

P. Filipko - vyslovil svoj názor, že celá téma sa otvorila dosť nešťastne, k návrhom, ktoré boli 
predstavené, neboli odprezentované dopady jednotlivých riešení. Mesto požiadalo menšie mestské 

časti, aby zvolali verejné zhromaždenie občanov bez toho, aby to niekto prišiel odkomunikovať. 

Najviac ho prekvapilo, keď mestské časti požiadali o väčšie kompetencie a zvýšenie podielových daní, 
dostali odpoveď, že v tom prípade im mesto rozdelí podiel na dlhu, ktorý mestské časti vôbec 

nespôsobili. Dostalo sa to do dimenzií, z ktorých nie je východisko. 
 

P. Stavrovský – aj keď úprava zákona o meste Košice je z pohľadu optimalizácie počtu mestských 
častí už neaktuálna, netreba zabúdať na Štatút mesta Košice. Je to dôležitý dokument, ktorý dokáže v 

mnohých ohľadoch riešiť problematiku posilnenia právomocí mestských častí a prerozdeľovania 

peňazí. To je cesta, ktorá ide aj bez veľkého legislatívneho procesu, ktorá môže mnohé vyriešiť. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
 

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
                            
berie na vedomie 
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informáciu starostu MČ Košice – Sever o optimalizácii počtu mestských častí  
v meste Košice.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 12 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 20   za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

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

 
Starosta dal slovo prednostovi MÚ, ktorý informoval, že od posledného zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva boli v poslaneckej knihe zaznamenané 3 podnety p. Šimkovej na poslaneckom dni 

konanom dňa 18.10.2013. 
 

Starosta požiadal p. Hučka, vedúceho oddelenia rozvoja mestskej časti, aby informoval ako boli tieto 3 
požiadavky občianky zaznamenané v poslaneckej knihe riešené. 

 

P. Hučko - tieto 3 požiadavky zamestnanec oddelenia preveril, kosenie už bolo aj riešené v spolupráci 
s mestom a zo strany úradu tam nie je potrebné nič ďalej riešiť. Problém bol len v tom, že nevedeli 

občianke, ktorá dala podnet, odpovedať. Požiadal poslancov, aby v budúcnosti v poslaneckej knihe 
uviedli kompletnú adresu občana. 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil poslanec Szabó a požiadal úrad, aby mu bola zaslaná 

písomná odpoveď, ako boli podnety p. Šimkovej vybavené. 

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

 
P. Beňo za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

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

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 21 za - 12  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 
17.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

P. Zimmermannová – z písomnej informácie o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever by sa 
chcela pristaviť pri jednej - bolo vydané stavebné povolenie na stavbu rodinných domov na 

športových ihriskách Lokomotívy. Teda zastavajú sa športoviská v zóne, kde je vytvorený ešte aj 
protipovodňový val, je otázne, či aj túto časť odstránia. 
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P. Železník - v lete tohto roku boli robené stavebné práce - plynofikácia na Ceste pod Hradovou, 

viacerí občania ho upozornili, že doteraz nie sú ukončené, pýtal sa, či sa to ešte bude asfaltovať, lebo 

tam je nasypaná len stavebná drť, boli prekopané aj niektoré značky a neboli znova osadené, napr. 
pred kostolom bola značka zákaz státia a tiež bola porušená. 

 
Vyjadril sa p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti – všetky tieto práce, hlavne prekopávky 

a komunikácie dodávateľ robí na základe zmluvy s mestom a následne ich odovzdáva mestu, mesto 

ako správca komunikácie ju preberie až po ukončení asfaltérskych prác, toto nie je ukončená vec a až 
na jar má dôjsť k definitívnej úprave povrchu v závislosti od poveternostných podmienok. 

 
P. Železník - poďakoval sa v mene obyvateľov mestskej časti za opravu schodov na uliciach 

Slavkovská, Vihorlatská, Mengusovská, Huncovská a za osadenie tabule. 
 

P. Zimmermannová – chce otvoriť akútny problém, ide o projekt EEI, mesto žiada, aby sa mestská 

časť k nemu vyjadrila, na vyjadrenie je málo času, nikto sa s tým tak podrobne nezaoberal, aby sa 
mohol kvalifikovane vyjadriť, treba sa rozhodnúť, čo s požiadavkou mesta urobíme. 

 
Starosta - požiadal poslanca Filipka, ktorý tejto téme viac rozumie a aj na mestskom zastupiteľstve 

predkladal nejaké návrhy. 

 
P. Filipko – vytýkal už pri predložení koncepcie v mestskom zastupiteľstve, že sa nemali možnosť 

oboznámiť s materiálom pri nejakej odbornej prezentácii, navrhuje zobrať na vedomie, pripravil návrh 
uznesenia, ktorý konzultoval s p. starostom aj s p. Hučkom. 

 
P. Szabó - žiada, aby mestská časť požiadala mesto Košice o opravu cesty na ul. Gogoľovej, autá 

parkujú na jednej aj druhej strane, v strede sú veľké diery. 

 
P. Beňo - pred novou budovou, ktorú postavili na Havlíčkovej ulici na otočke, sú nové parkovacie 

miesta, chce vedieť, či sa miestny úrad vyjadroval k tomu, že na ceste je vyznačené Reservé. 
 

Odpovedal p. Hučko - nevyjadrovali sme sa. 

 
Prednosta MÚ - miestny úrad len vo výnimočných prípadoch u ťažko zdravotne postihnutých umožní 

dávať značky Reservé, všade inde dával v minulosti negatívne stanoviská, mesto nás prestalo 
oslovovať, lebo nemá záujem o naše negatívne vyjadrenia. 

 

P. Zimmermannová - hovoríme o parkovaní v statickej doprave, riešime projekty, ale mesto nato 
zabúda, síce rieši statické parkovanie, ale povoľuje nové budovy, nové nadstavby bytov, domov, 

zahusťuje, obyvateľov pribúda, ale parkovacích miest nepribúda, toto zahusťovanie prináša 
nepohodu, keď sa človek večer vracia, nemá kde zaparkovať a bude to ešte horšie.  

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

 

Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia, ktoré pripravil p. Filipko. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
a)    berie na vedomie požiadavku mesta Košice o stanovisko k návrhu "Koncepcie 
 riešenia statickej dopravy v meste Košice", 
b) konštatuje, že koncepcia predložená k naštudovaniu nerieši územie mestskej časti 
 ako celok, neposkytuje dostatočné informácie o dopadoch navrhovaného riešenia 
 statickej dopravy a preto nie je možné sa k nej komplexne vyjadriť, 
c) žiada starostu MČ zvolať pracovné stretnutie spojené s odbornou prezentáciou 
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             spracovateľa koncepcie parkovania za účasti všetkých kompetentných a 
             dotknutých subjektov, pracovníkov mestskej časti a poslancov miestneho   
             zastupiteľstva 
 Termín: do konca januára 2014 
d) konštatuje, že Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever zaujme stanovisko ku 
 koncepcii na nasledujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva po uskutočnení 
 pracovného stretnutia. 
 
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 12 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 22 za - 10  proti – 0,  zdržal sa – 2 

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

bodu. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
berie na vedomie   
 
Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  
  
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 23 za - 12  proti – 0,  zdržal sa – 0 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 
18.  Interpelácie a dopyty poslancov  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

P. Kozák – je rád, že od poslanca Železníka tu zaznela pochvala pre mestskú časť, lebo na minulom 
zastupiteľstve sa pán prednosta vyjadril, že schodisko sa opraviť nedá. Vidno, že keď sa chce, tak sa 

dá. Svojou interpeláciou žiada zabezpečiť zmapovanie miest porúch na chodníkoch, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť chodcov, teraz v zime je čas mapovať miesta. Poslanci potom k tomu zaujmú stanovisko v 

rozpočte. Takéto drobnosti vytvárajú obraz o mestskej časti, nemôže to zastať na tom, že vlastníkom 

je mesto. 
Požiadal o písomnú odpoveď na svoju interpeláciu. 

 
Prednosta MÚ - vyjadril sa k oprave schodov, mestská časť nie je majetkovo previazaná ani so 

schodiskami ani s chodníkmi ani s cestami, mestská časť permanentne z vlastnej iniciatívy aj na 
základe podnetov občanov požaduje od mesta nápravu, hľadá riešenia. Mesto nám pravidelne 

odpovedá, že sa to nedá, že nemá financie. Nakoľko mestská časť v rozpočte na tento rok na túto 

činnosť mala 0 EUR, urobila to svojpomocne - s pracovníkmi z aktivačnej činnosti a s odbornými 
pracovníkmi miestneho úradu, ktorí namiesto práce v kancelárii miešali cement a opravili toto 

schodisko. 
 

P. Filipko - sa pýtal, prečo bol materiál o dotáciách poslancom zaslaný tak neskoro - 1 deň pred 

konaním MZ. Zistil, že skoro všetky žiadosti prišli 10.,11., 12. decembra, ako keby sa roztrhlo vrece, 
niekto musel dať žiadateľom echo. 
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Pokračoval ďalšou témou - je potrebné pripraviť harmonogram poslaneckých dní na rok 2014, aby 

sme ho čím skôr schválili. Pripraví rozpis, poradie bude podľa abecedy ako minulý rok, odkomunikuje s 

úradom. Od  pána prednostu potrebuje plánované aktivity, predbežný kalendár udalostí, plán rokovaní 
zastupiteľstiev, aby tieto termíny vynechal.  

 
V tretej téme by chcel apelovať na kolegov poslancov, členov komisií aj nečlenov komisií, ktorých 

nominovali do komisií. Niektorí dlhoročne nechodia na zasadnutie komisií, žiada týchto či už poslancov 

alebo neposlancov, aby zvážili svoje ďalšie zotrvanie v komisii a na najbližšom rokovaní navrhli, že 
nechcú byť členmi, odvolajú ich a komisie budú menšie a budú môcť prijímať nejaké odporúčania. Má 

skúsenosti, že niektorí kolegovia sa na komisiách dlhodobo nezúčastňujú.   
 

P. Dobránsky - pýtal sa na príjazdovú cestu ku garážam na Národnej triede, nejde mu o tú cestu za 
blokmi pozdĺž celej ulice, ale len o príjazdovú cestu medzi tými dvoma blokmi oproti pošte. 

 

Reagoval p. Hučko - boli na mieste, aktivačnými pracovníkmi boli najväčšie nerovnosti skopané, to 
nerieši problém, na tú príjazdovú cestu sa doniesla asi tona štrku, to sa tam stratí, po čase to autá 

vymelú, to je krátkodobé riešenie. Mestská časť niekoľkokrát žiadala mesto - referát dopravy riešiť 
túto problematiku, bolo to presunuté na rok 2013, neurobilo sa to, prísľub z mesta je taký, že to 

zaradia opäť do harmonogramu. 

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

 
 

19. Rôzne 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Kontrolórka mestskej časti - oslovili ju občania z MČ Košice - Sever, že vozia deti na ZŠ Hroncova a 

tam pozdĺž celej školy je zákaz zastavenia. Keď tam zastavia a deti vyberú, vždy dostanú pokutu. 
Nevedia ako dostať deti zo školy domov, keď po ne prídu autom. Požiadali, či by bolo možné osadiť 

namiesto značky zákaz zastavenia značku zákaz státia. 

  
P. Železník – zákaz státia je tiež problematický, lebo je na nevyhnutný čas. 

 
P. Stavrovský - v tejto veci bolo vydaných niekoľko zamietavých stanovísk zo strany dopravného 

inšpektorátu. Možno by sa ako riešenie javilo zriadenie parkovania na chodníku oproti škole, lebo 

chodník je obojstranný, jedna časť by bola pre peších a druhá časť chodníka by sa zabrala na 
parkovanie.  

 
P. Berta – ľudia, ktorí tam bývajú, by potom parkovali na chodníku a nebolo by vôbec kde zastať. 

 
Starosta – túto tému treba riešiť v spolupráci s novým oddelením Mestskej polície. 

 

P. Stavrovský – doplnením navrhovaného riešenia by bolo krátkodobé parkovanie na dobu maximálne 
15 - 20 minút. 

Kontrolórka MČ – to by im stačilo. 
 

P. Hučko – aj dopravný inšpektorát má s tým problém, že ak by tam bolo možné krátkodobo zastaviť, 

práve v tej špičke, keď tam chodí najviac detí, by bola ešte menšia viditeľnosť a spoza áut, ktoré tam 
už parkujú, deti by boli ohrozované pri prechode cez cestu ešte viac. To je dôvod, prečo vôbec 

nechcú, aby sa v mieste toho prechodu a blízkosti školy dalo zastaviť. Ak by sme to riešili týmto 
spôsobom, zhoršili by sme bezpečnosť detí v čase najväčšieho pohybu. 

 
Do bodu Rôzne sa už nikto nehlásil, starosta diskusiu ukončil. 
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20.  Záver 

 
Starosta Gaj všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť a ukončil XXX. 

zasadnutie MZ MČ Košice – Sever. Poprial všetkým veľa zdravia, šťastia, pohody, lásky, pokoj 
v rodinách a požehnané vianočné sviatky. 

 

 
Košice, 18.12.2013 

 
 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

zapisovateľka 
              ................................................... 
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poslanec      „podpísané“ 
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Jaroslav Polaček     „podpísané“ 
prednosta 

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