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ZÁPISNICA 
  

 
z  XXXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 12.3.2014  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 
  Listina prítomných z 12.3.2014 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 
    Správa o činnosti kontrolórky MČ za obdobie od 12.12.2013 do 28.2.2014 

  Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v roku 2013 

Návrh Pravidiel pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z.z. 
o pomoci v hmotnej núdzi občanom MČ Košice – Sever 

Návrh pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti 
Košice – Sever 

Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice – Sever a členov komisií neposlancov 
  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014 

  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, 12. marca 2014, od 15.00 do 19.30 hod. 
     

Počet  zvolených poslancov: 23 

 
Počet prítomných:   17 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  6   

poslanci Marcel Vargovčák, Natália Novitzká, Martin Skalický, Peter 
Berta, Martina Červeňáková a Vladimír Gürtler sa ospravedlnili  

 

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 XXXI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 

poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 15 
poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné.  

 
 

 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Františka Ténaia a Moniku Vajányiovú.  
 

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 

    
Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Viliama Beňa a Pavla Ţelezníka. 

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

 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 
 

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

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zloţení:  Viliam Beňo a Pavol Ţelezník. 
 
mandátovú komisiu v zloţení: Jozef Filipko a Ladislav Kuczik. 
 

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

 

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

funkciu skrutátorov.  
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3.  Schválenie programu rokovania 

    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený 
v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu 

programu. 
 

P. Filipko navrhol doplniť program o 2 body: 

bod Informácia starostu pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever na základe podnetu v miestnej 
rade o moţnom porušení pracovnej disciplíny zamestnancami úradu, ktorý navrhol zaradiť ako bod 

4.1. 
bod Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice - Sever a členov komisií neposlancov, ktorý navrhol 

zaradiť ako bod 13.1. 
 

P. Zimmermannová navrhla doplniť bod: Zmena termínov zasadnutí MZ MČ Košice - Sever v roku 

2014 a navrhla ho zaradiť ako bod 21.1.  
 

Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za   
jednotlivé predloţené návrhy. 
 

Hlasovanie o 1. návrhu poslanca Filipka - doplnení bodu 4.1. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 (p. Košičan)   
 

Bod Informácia starostu pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever na základe podnetu v miestnej 
rade o moţnom porušení pracovnej disciplíny zamestnancami úradu bude doplnený do programu 
rokovania a zaradený ako bod 4.1. 
 

Hlasovanie o 2. návrhu poslanca Filipka - doplnení bodu 13.1. 
 

Hlasovanie č. 3:  za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval   
 

Bod Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice - Sever a členov komisií neposlancov bude 
doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod 13.1. 
 

Hlasovanie o  návrhu poslankyne Zimmermannovej - doplnení bodu 21.1. 
 

Hlasovanie č. 4:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
 

Bod Zmena termínov zasadnutí MZ MČ Košice - Sever v roku 2014 bude doplnený do programu 
rokovania a zaradený ako bod 21.1.  
 

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

Košice – Sever s 3 zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.  

 
 Hlasovanie č. 5:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:    MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XXXI. 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  
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4.1. Informácia starostu pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever na základe podnetu v 

      miestnej rade o moţnom porušení pracovnej disciplíny zamestnancami úradu 
5. Správa o plnení uznesení MZ  

6. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 12.12.2013 do 28.2.2014  
7. Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v roku 2013 

8. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever 

9. Informácia o čerpaní Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 k 31.12.2013, 
o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013  

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

11. Informácia o investičných zámeroch na rok 2014 v MČ Košice - Sever 
12. Návrh Pravidiel pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci 

v hmotnej núdzi občanom Mestskej časti Košice – Sever 

13. Návrh Pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti Košice – 
Sever 

13.1. Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice - Sever a členov komisií neposlancov 
14. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014 

15. Doplňujúca voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2014 – 2017 

16. Výzva na prevádzkovanie Rodinného centra na Severe 
17. Informácia starostu MČ Košice – Sever k návrhu Memoranda o spolupráci samospráv a MŢP SR 

pri zabránení ťaţbe uránu 
18. Prerokovanie návrhu „Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice“ spracovaného 

spoločnosťou EEI, s.r.o.  
19. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

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

dní do poslaneckej knihy  
21. Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na rok 

2014 
21.1. Zmena termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever v roku 2014 

22. Interpelácie a dopyty poslancov 

23. Rôzne 
24. Záver 

 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Branislav Gajdoš, kvórum sa zvýšilo na 16. 

 
Starosta Gaj informoval poslancov, ţe dnes odvolal z funkcie prednostu MÚ Ing. Jaroslava Polačeka, 

ústne mu to dopoludnia oznámil a teraz na rokovaní zastupiteľstva mu odvolanie z funkcie odovzdáva 
v písomnej forme. 

 
Následne p. Beňo poţiadal starostu, aby p. Polaček po svojom odvolaní nesedel na mieste prednostu. 

Starosta poţiadal p. Polačeka, aby opustil toto rokovanie.  

P. Polaček sa vyjadril, ţe na rokovaní MZ ostane ako občan a v bode Rôzne sa vyjadrí k svojmu 
odvolaniu. 

 
 

4.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

 
Starosta Gaj predniesol Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 18.12.2013 do 

12.3.2014. Za predchádzajúce obdobie sa okrem beţnej 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 zdruţeniami, 
s obyvateľmi mestskej časti. Napr. stretol sa so zástupcami spoločnosti SKANSKA, s občanmi p. 

Molnárom, Fabišíkom, Hajdu, Záhorským, Kladekom, p. Izimírovou, Hamzovou a mnohými ďalšími. 
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Absolvoval stretnutie s ministrom ţivotného prostredia SR Petrom Ţigom o procese rozhodovania v 

prieskumnom území Jahodná - Kurišková, stretnutia s poslancami mestskej časti. Zúčastnil sa 

mnohých podujatí napr. vianočného posedenia v ZOS,  novoročného stretnutia starostov u primátora 
mesta Košice na radnici, pietneho aktu kladenia vencov pri príleţitosti 69. výročia oslobodenia mesta 

Košice, organizačne zabezpečil vianočné a novoročné korčuľovanie pre Severanov. Mal stretnutie so 
starostami dotknutých obcí a poslancom NR SR Zsoltom Simonom k téme predĺţenia lehoty 

prieskumného územia Jahodná - Kurišková. Zúčastnil sa rokovania Rady starostov a mestského 

zastupiteľstva, rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, na pozvanie starostu Starého 
mesta p. Gregu sa zúčastnil stretnutia starostov mestských častí Staré mesto, Sever, Dţungľa na tému 

spoločný nákup elektrickej energie. 
  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa prihlásil p. Filipko – netýka sa to obsahu 
správy, poţiadal starostu, aby dal priniesť knihu dochádzky zamestnancov, ktorá je potrebná k 

nasledujúcemu bodu.   

 
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 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 6  za – 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

4.1. Informácia starostu pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever na základe podnetu 
        v miestnej rade o možnom porušení pracovnej disciplíny zamestnancami úradu 

 
 

Starosta informoval poslancov, ţe p. Filipko poţiadal na rokovaní miestnej rady, aby sa starosta 

vyjadril k moţnému porušeniu pracovnej disciplíny 2 zamestnancami - p. Polačekom a p. Gibódom v 
deň zasadnutia mestského zastupiteľstva - dňa 13 1. 2014. Za tento deň dal obom zamestnancom 

absenciu, p. Gibóda sa uţ voči tomu odvolal. Na dni, keď sa konali v meste zasadnutia komisií, 
zamestnanci tvrdili, ţe sa ich zúčastnili v čase obedňajšej prestávky. 

 
Starosta udelil slovo p. Filipkovi. 

P. Filipko - osobne zaregistroval v čase konania majetkovej komisie dňa 3. 2.2014, ţe p. Polaček a p. 

Gibóda sa na základe písomnej ţiadosti adresovanej majetkovej komisii chceli zúčastniť zasadnutia 
komisie ako občania, myslel si, ţe prišli riešiť na majetkovú komisiu záleţitosti MČ Košice - Sever. Ešte 

v ten deň o 15.00 hod. dostal mail zo stránky Občianski a nezávislí s reklamou na politickú kampaň 
Komunálne voľby 2014, podpísaní boli p. Polaček a p. Gibóda a opätovne ţiadali, ţe sa chcú zúčastniť 

aj na opakovanom zasadnutí majetkovej komisie. Pripadalo mu to neštandardné, preto poţiadal 

starostu, aby tieto záleţitosti prešetril. Nebol to jediný prípad, menovaní dvaja páni sa domáhali účasti 
a zúčastňovali sa na takmer všetkých zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva ako občania. 

Zaujímalo ho, či v tom čase mali priepustku alebo sa zúčastnili s vedomím starostu, na túto otázku 
odpoveď nedostal. Poţiadal starostu, aby sa do knihy dochádzky zapisovali aj vedúci zamestnanci, 

hlavne tí, ktorí majú polovičný úväzok. Bolo by transparentné, aby sa zapisovali všetci zamestnanci 
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bez ohľadu na funkciu. Chce od pána starostu dostať odpoveď na otázku, či v čase konania komisií 

mestského zastupiteľstva mali p. Polaček a p. Gibóda obedňajšiu prestávku alebo priepustky. 

Pripravil návrh uznesenia, ktoré má 2 časti a odovzdal ho návrhovej komisii. 
 

P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – poukázal nato, ţe otázka 
pracovno-právnych vzťahov je vo výlučnej kompetencii starostu mestskej časti, zastupiteľstvu 

neprislúcha zaoberať sa pracovno-právnymi vzťahmi,  poţiadal poslancov, aby to pred hlasovaním zváţili.  

 
Starosta prisľúbil, ţe na ţiadosť p. Filipka odpovie v primeranej lehote. 
 

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

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

1. berie na vedomie informáciu o prešetrení podnetu z Miestnej rady o možnom 
porušení pracovnej disciplíny pracovníkmi úradu 

2. žiada starostu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zabezpečiť 
dôslednú kontrolu a evidenciu dochádzky. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7  za – 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

5.  Správa o plnení uznesení MZ 

 
Starosta odovzdal slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá uviedla, ţe podľa Rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever miestna rada v súčinnosti so starostom vykonáva 

posúdenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva. Na miestnej rade, ktorá sa 
konala dňa 26.2.2014, do programu rokovania bol zaradený aj bod kontrola plnenia uznesení. Pretoţe 

tento bod bol na konci programu rokovania a miestna rada uţ nebola uznášaniaschopná, len 
informatívne prešla niekoľko uznesení MZ. Kontrolórka MČ upozornila členov miestnej rady na 

nevykonateľnosť bodu 5. z Uznesenia č. 244/2013, ktoré bolo schválené na predchádzajúcom 

zastupiteľstve. Vyjadrenie k nevykonateľnosti zdôvodnila na konci danej správy. Správu o plnení 
uznesení vypracovala podľa výstupu z rokovania miestnej rady, ktorá sa konala 4.12.2013, na ktorej 

sa podrobne posudzovalo plnenie všetkých do tohto dátumu platných uznesení, ktoré boli v sledovaní. 
Členovia miestnej rady posudzovali plnenie kaţdého platného uznesenia a vyjadrili sa ku kaţdému 

uzneseniu. Doplnené sú uznesenia schválené na poslednom zasadnutí MZ, ktoré sa uskutočnilo 
18.12.2013. Vypracovaná Správa o plnení uznesení MZ je zverejnená na webovej stránke mestskej 

časti. Poţiadala poslancov, aby sa vyjadrili k tejto správe a o ich návrhy a pripomienky k plneniu 

konkrétnych uznesení. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 17. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
P. Ţelezník – uţ pol roka nás traumatizuje uznesenie č. 228/2013, ktoré sa týka centrálneho 

odborného portálu pre samosprávu. Domnieva sa, ţe pozastavenie uznesenia bolo nezákonné. Priblíţil  
chronologicky pozastavenie tohto uznesenia – dňa 19.9.2013 bolo miestnym zastupiteľstvom 

schválené uznesenie č. 228/2013 na XXVIII. zasadnutí MZ Košice - Sever, za jeho prijatie hlasovalo 
všetkých 16 prítomných poslancov, 25.9.2013 starosta prerokoval pozastavenie výkonu uznesenia na 
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miestnej rade, starosta uviedol, ţe zvaţuje nepodpísať niekoľko uznesení z XXVIII. zasadnutia MZ, 

miestna rada vzala túto informáciu na vedomie, ale neodporučila pozastaviť výkon predmetných 

uznesení. Dňa 9.10.2013 starosta na XXIX. zasadnutí MZ povedal, ţe uznesenia z XXVIII. zasadnutia 
boli podpísané hneď po konaní miestnej rady, zvaţoval nepodpísať 2 uznesenia, ale nakoniec podpísal 

všetky. Avšak 11. októbra 2013 kancelária starostu tvrdila niečo diametrálne odlišné – emailom 
informovala poslancov, ţe starosta pozastavil výkon uznesenia č. 228/2013 údajne uţ 25.9.2013, tento 

dátum bol uvedený na uznesení. Dňa 13. októbra 2013 vyzval starostu, aby prehodnotil svoj postoj 

k danému uzneseniu a jeho signáciou ho uznal platným a vykonateľným, pretoţe starosta môţe 
pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len tak, ţe ho nepodpíše v lehote najneskôr do 

10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Táto zákonná lehota zjavne nebola dodrţaná. 
Stanovisko zaslal starostovi, právnemu oddeleniu, všetkým poslancom a kontrolórke mestskej časti, 

ţiadal tieţ, aby bolo zverejnené na stránke MČ. Starosta na výzvu neodpovedal, nereagovala ani 
kontrolórka, napriek tomu, ţe išlo o dôvodné podozrenie z porušenia zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a kontrolórka MČ je v takomto prípade povinná konať. V správe o plnení uznesení 

MZ sa kontrolórka MČ k danému uzneseniu nevyjadrila. Preto do správy o plnení uznesení MZ navrhol 
prijať bod č. 5, ktorým MZ poverilo kontrolórku MČ Košice – Sever, aby podala podnet na prokuratúru 

vo veci postupu starostu pri vyuţívaní sistačného práva a dodrţiavania lehôt pri pozastavení uznesenia 
č. 228/2013. Uznesenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom a podpísané starostom dňa 

23.12.2013. Na zasadnutí miestnej rady, konanom dňa 26.2.2014 kontrolórka MČ uviedla, ţe 

uznesenie, ktorým bola poverená podať podnet na prokuratúru, je nevykonateľné. Preto pripravil 
návrhy 2 uznesení a dôvodové správy k nim, ktoré prečítal. 

 
Vyjadril sa starosta – išlo o nákup informačného systému i - samospráva, ktorého hodnota je 

zanedbateľná, ale ide o princíp, poslanci nemajú právo vstupovať do kompetencie starostu a diktovať 
mu, čo má obstarať pre úrad. Keď sa vyjadroval k otázke, či sú všetky uznesenia podpísané, mohol sa 

pomýliť, v danej chvíli ich nemal pred sebou, mohlo to vzniknúť aj tým, ţe predmetné zastupiteľstvo 

bolo rozloţené do 2 dní, bolo prerušené a potom sa v ňom pokračovalo. 
Reagoval p. Ţelezník – prečo starostu neopravil niekto z prítomných úradníkov a prečo uznesenie, 

ktoré starosta nepodpísal bolo poslancom zaslané aţ po 23 dňoch, a nie do 10 dní. 
 

P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – on opravil starostu, keď povedal, 

ţe všetky uznesenia boli podpísané, ale zaniklo to. 
P. Ţelezník – nie je to uvedené ani v zápisnici. 

P. Stavrovský – obáva sa, ţe nahrávacie zariadenie to nezachytilo. 
P. Filipko poloţil starostovi otázku, či podpísal zápisnicu, či ju podpísali overovatelia. 

P. Stavrovský – zapisuje sa to, čo bolo vypovedané, to je zachytené v zápisnici. Starosta sa zato pred 

chvíľou ospravedlnil a povedal, ţe nemal v úmysle zavádzať poslancov. 
 

Kontrolórka MČ – podľa rokovacieho poriadku kontrolu plnenia uznesení robí miestna rada, 4.12.2013 
prešli všetky uznesenia, venovali sa tomu 2 hodiny, poslanec Ţelezník nebol na tomto zasadnutí 

miestnej rady prítomný, ţiaden iný člen miestnej rady nehovoril o uznesení č. 228/2013, mnohé 
uznesenia sú nekontrolovateľné. Aj kontrolór môţe poţiadať starostu, ak je toho názoru, ţe uznesenie 

je v rozpore so zákonom, aby ho nepodpísal. Email, ktorý poslanec Ţelezník rozposlal, nemá. 

P. Filipko - nevidí problém v tom, aby na poţiadanie zastupiteľstva kontrolór podal podnet na 
prokuratúru - spíše dôvody, prokuratúra postup prešetrí a vysloví záver, či došlo k porušeniu. 

Stanovisko kontrolórky, ţe uznesenie je nevykonateľné, je preňho neprijateľné.  
Kontrolórka MČ - nemala tie dôvody, kontrolór má sledovať dodrţiavanie zákonov, keď odhalí závaţné 

porušenia zákonov v oblasti nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami 

informuje o vykonaných zisteniach zastupiteľstvo a sám môţe dať podnet na prokuratúru. 
P. Ţelezník – vyjadril nespokojnosť s prácou kontrolórky z dôvodu, ţe na kaţdom zasadnutí miestnej 

rady a miestneho zastupiteľstva opakoval, ţe neboli dodrţané zákony, za pol roka to nie je doriešené.  
Kontrolórka MČ – najväčší problém je v tom, ţe miestna rada dňa 4.12.2013 na tento problém 

nereagovala. 
P. Ţelezník – nebude brať na zodpovednosť poslancov, ale kontrolórku, ktorej úlohou je kontrola 

zákonnosti. 
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Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju ukončil.  

 

P. Ţelezník prečítal návrh 1.uznesenia, ktoré pripravil. 
 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

1. vyjadruje výhrady a nespokojnosť s prístupom starostu MČ Košice – Sever 
k plneniu zákonných povinností pri výkone svojej funkcie pre dôvodné podozrenie 
na nezákonný postup pri uplatňovaní sistačného práva 

  
2. apeluje na morálku a česť starostu MČ Košice – Sever a vyzýva ho, aby zabezpečil 

nápravu stavu, ktorý vznikol pri pozastavení Uznesenia č. 228 / 2013 v lehote do 
konca marca 2014 a o svojom rozhodnutí informoval poslancov miestneho 
zastupiteľstva. 

 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 8  za – 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Potom p. Ţelezník prečítal návrh 2. uznesenia, ktoré pripravil. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

1. vyjadruje nespokojnosť s prístupom kontrolórky MČ Košice – Sever k plneniu si 
povinností pri výkone svojej funkcie, dôvodom nespokojnosti je nečinnosť 
kontrolórky pri dôvodnom podozrení z porušovania všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných predpisov v súvislosti s pozastavením Uznesenia č. 228 / 
2013 

 
2. žiada kontrolórku MČ Košice – Sever 
 

a) vykonať  kontrolu  zameranú  na  dodržiavanie  všeobecne   záväzných 
    právnych predpisov a interných predpisov MČ Košice – Sever pri  pozastavení 
   Uznesenia č.  228 / 2013 
b) pri zistených  podozreniach   na   nedodržanie  všeobecne   záväzných 
   právnych predpisov pri pozastavení Uznesenia č. 228 / 2013  vykonať  potrebné 
   právne kroky, ktoré jej vyplývajú z výkonu jej funkcie 
c) o  kontrole  a  konaní  v  predmetnej  veci  informovať  poslancov   miestneho  
   zastupiteľstva najneskôr do konca marca 2014 
 

     3.   ruší bod 5. Uznesenia č. 244 / 2013, ktorým bola kontrolórka MČ Košice – Sever 
           poverená podať podnet na prokuratúru.  

 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9  za – 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 3, 1 nehlasoval, 
    uznesenie bolo prijaté. 
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P. Beňo prečítal návrh pripraveného uznesenia k tomuto bodu. 

 
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, 65 / 2011 
                          92, 124, 136, 150, 162 / 2012 
               163, 186, 190, 200, 206, 207, 214, 218, 220, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 242 
               244, 249, 258  / 2013       
          
         3. konštatuje, že v platnosti zostáva a vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo:  
                               246, 250, 255 / 2013 
 
        4. vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo:                                            
                         243, 245, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 259 / 2013.                                                                         
 

 

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

Hlasovanie č. 10  za – 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

6.  Správa o činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever v období od 12.12.2013 do 

     28.2.2014 
 

Starosta udelil slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá povedala, ţe v období od 12.12.2013 do 
28.2.2014 vypracovala Správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ. V rámci kontrolnej činnosti vykonala 

kontrolu vybavovania sťaţností podaných v priebehu rokov 2012 a 2013 na Miestny úrad MČ Košice – 

Sever, ktorá bola zameraná na dodrţiavanie ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. o sťaţnostiach. 
Vykonala kontrolu bankových výpisov účtov Mestskej časti Košice - Sever v roku 2013, lebo súčasťou 

záverečného účtu je zoznam všetkých účtov, na ktorých má mestská časť finančné prostriedky. 
Zamerala sa nato, aký je pohyb finančných prostriedkov na daných účtoch a či boli plnené niektoré 

uznesenia, keď nastal presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých účtov. Vypracovala Ročnú 

správu o kontrolnej činnosti v roku 2013, čo jej vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Zúčastňovala sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, 

miestnej rady a komisií MZ 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 12.12.2013 do 28.2.2014.  
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Starosta dal o návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 11:   za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 3 - nehlasovali 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

7.  Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v roku 2013 
 

Starosta dal slovo kontrolórke mestskej časti, ktorá povedala, ţe predkladanie ročnej správy o činnosti 

kontrolórky mestskej časti vyplýva z ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – 

Sever v roku 2013 je zverejnená na internetovej stránke spolu s ostatnými materiálmi na dnešné 
zastupiteľstvo.  

 
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  
                    
berie na vedomie  
 
Ročnú správu o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v roku 2013.     
 
Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov, hlasovalo 14 

poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12   za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 3 nehlasovali 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
  
8.  Informácia o rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever  

       

Starosta poţiadal p. Luczyho - vedúceho oddelenia ekonomického a hospodárskej správy, aby uviedol 
tento bod rokovania. P Luczy informoval, ţe starosta MČ Košice - Sever v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vykonal v roku 2013 dve rozpočtové opatrenia - rozpočtové 

opatrenie č. 1 sa týkalo výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 
2013, rozpočtové opatrenie č. 2 je presun rozpočtových prostriedkov vo výške 0,1 % schváleného 

rozpočtu MČ Košice - Sever v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice - 

Sever, kde urobil zmeny v nevyčerpanej poloţke Revízia elektroinštalácie bleskozvodov v budove MÚ.  
V tejto poloţke sme ušetrili, keďţe pôvodne bola plánovaná  revízia na všetky 4 poschodia budovy, ale 

nerobila sa revízia suterénu budovy, ktorý bol mestskej časti odňatý zo správy. Tieto prostriedky boli 
pouţité v Programe 7 v poloţkách Materiál a Ostatné tovary a sluţby. 

  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ukončil diskusiu 
k tomuto bodu a poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
                            
berie na vedomie 
 
informáciu o rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov, hlasovalo 16 

poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
9.  Informácia o čerpaní Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 

     2013 k 31.12.2013, o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013 
 

Starosta odovzdal slovo p. Luczymu - miestny úrad zaradil tento bod ako informáciu, aby poslanci mali 

k dispozícii skutočné čerpanie k 31.12.2013, ktoré bude aj súčasťou záverečného účtu. Táto 
informácia slúţi tieţ ako podklad pre prijatie Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2014. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
P. Beňo - poloţil otázku, či poslanci dostanú stav pohľadávok a záväzkov. 

Odpovedal p. Luczy, špecifikoval jednotlivé pohľadávky a záväzky k 31.12.2013. 

P. Kuczik - sa spýtal, ktoré pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 90 dní. 
P. Luczy - je tam jedna pohľadávka voči PPT Consulting s.r.o., riešime to.  

Doplnil ho p. Stavrovský - sme názoru, ţe odmenu si účtujú neoprávnene, neuznali sme to, rozporovali 
sme aj s odôvodnením výšku, oni trvajú na tom, ţe fakturovali oprávnene. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 
 

P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
                            
berie na vedomie 
 
informáciu o čerpaní Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 31.12.2013, o stave 
pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov, hlasovalo 16 

poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Pred konaním bodu 10. rokovania Schválenie dotácií pre ţiadateľov v zmysle VZN MČ Košice – Sever 

č. 42/2004 o poskytovaní finančných darov, výpomocí a dotácií v znení neskorších zmien poţiadal 
poslanec Beňo starostu o 5 - minútovú prestávku. 
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Starosta dal hlasovať o vyhlásení prestávky, hlasovalo 16 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 15   za - 15,  proti – 1 (p. Ténai),  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval (Vágási) 
    návrh bol schválený. 
 
Po ukončení prestávky starosta pokračoval v rokovaní XXXI. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever. 

 

Starosta Gaj privítal hosťa - poslanca Národnej rady SR p. Zsolta Simona, ktorý sa zrejme bude chcieť 
vyjadriť v bode 17. programu rokovania: Informácia starostu MČ Košice – Sever k návrhu Memoranda 

o spolupráci samospráv a MŢP SR pri zabránení ťaţbe uránu. 
 

 
10.  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 diskusiu k tomuto bodu.  

 
P. Beňo - čo sa týka dotácií po konzultácii aj s ostatnými klubmi v miestnom zastupiteľstve pripravili 

pozmeňovací návrh - navrhujú vyčleniť v Programovom rozpočte MČ Košice - Sever na rok 2014 na 

tento účel 1 500,- EUR, prečíta uznesenie, v ktorom navrhujú, ktorým ţiadateľom dotácie poskytnúť a 
v akej výške. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

                            

 a)  schvaľuje vyčleniť v Programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2014 na 
            dotácie pre ţiadateľov sumu 1 500,00 EUR 
 

 b)  schvaľuje poskytnutie dotácií na stanovený účel v uvedenej výške na rok 2014 týmto 
            ţiadateľom: 

 Dom pátra Pia, občianske zdruţenie, Komenského 17, Košice – 700,- EUR 
 Domov v rodine, občianske zdruţenie, Kostolianska 55, Košice – 200,- EUR 

 K-art, občianske zdruţenie, Kostolianska 33, Košice – 200,- EUR 

 Základná škola Hroncova 23, Košice – 300,- EUR 
 Spolupútnik, občianske zdruţenie, Festivalové námestie 2, Košice – 100,- EUR. 

 
P. Ténai - pokiaľ nie je schválený rozpočet, nemôţeme prijať uznesenie o dotáciách, lebo ideme  

podľa rozpočtového provizória, t.j. 1/12 z minuloročného rozpočtu. Bolo navrhnuté uznesenie, kde 

schvaľujeme peniaze medzi konkrétnych ţiadateľov, pravdepodobne máme písomné ţiadosti, 
zastupiteľstvo o chvíľu môţe byť prerušené, neuznášaniaschopné, rozpočet nemusí byť schválený, 

nerozdával by peniaze skôr, ako sa schváli rozpočet. Tento bod sa mohol presunúť a nemal by s tým 
ţiaden problém. Ak sa bude hlasovať o prečítanom uznesení, bude zásadne proti tomu, aby prijímali 

niečo, čo nebude naplniteľné. 
P. Beňo - my schvaľujeme vyčleniť a keď ich v rozpočte schválime, tak sa budú môcť aj vyplatiť, ak 

peniaze nevyčleníme, tak toto uznesenie bude nevykonateľné. 

P. Filipko - nevidí v tom problém, schvália dotácie, aj tak sa nemôţu vyplatiť, ak nebudú v rozpočte, 
úrad ich nevyplatí, pokiaľ by sa ten bod neprerokoval a počká sa do schválenia rozpočtu. 

P. Dobránsky a p. Šmída - p. Ténai sa mal ozvať pri schvaľovaní programu, túto nelogickosť v 
programe musel vidieť uţ pri obdrţaní materiálu, mohol navrhnúť posunutie jednotlivých bodov. 

P. Stavrovský - vysvetlil, ţe ten bod bol zaradený pred schvaľovaním rozpočtu práve z dôvodu, aby sa 

vytvorilo východisko pre schvaľovanie rozpočtu, aby bolo zrejmé, či sa poslanci rozhodnú vôbec 
poskytnúť dotácie a v akej výške. 

P. Filipko navrhol, aby do textovej časti uznesenia o rozpočte dopísali, ţe schvaľujú v rozpočte dotácie 
pre konkrétnych ţiadateľov a v akej konkrétnej výške. 
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P. Beňo si tento návrh p. Filipka osvojil a z pozmeňujúceho uznesenia, ktoré prečítal, navrhuje v tomto 

bode schváliť písm. a) a písm. b) sa doplní do návrhu uznesenia k bodu 14. o návrhu Programového 

rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2014. 
 

Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

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

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
                            
schvaľuje 
 

       vyčleniť v Programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2014 na dotácie pre 
žiadateľov sumu 1 500,00 EUR.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov, hlasovalo 15 

poslancov. 

 
Hlasovanie č. 16   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 2 nehlasovali 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
11.  Informácia o investičných zámeroch na rok 2014 v MČ Košice – Sever  

 

Starosta poţiadal p. Hučka, vedúceho oddelenia rozvoja mestskej časti, aby MZ informoval o 
investičných zámeroch na rok 2014. Tento bod sa predkladal ako východiskový materiál pre 

schvaľovanie Programového rozpočtu na rok 2014. Bol prerokovaný v Miestnej rade MČ Košice – 
Sever na jej zasadnutí dňa 26.2.2014, následne na Finančnej komisii a Komisii dopravy, výstavby, 

investícií a ţivotného prostredia. Obsahuje výpočet moţných investičných zámerov, ktoré sú 

predloţené v určitej obsahovej štruktúre podľa jednotlivých problematík, aby bolo moţné pred 
schválením programového rozpočtu sa podrobnejšie oboznámiť s moţnými investíciami. 

 
Odovzdal slovo p. Zimmermannovej - predsedkyni Komisie dopravy, výstavby, investícií a ţivotného 

prostredia – na zasadnutí komisie si zaradili veľa bodov do programu, týkali sa ihrísk, parkovania, 

osvetlenia, po posúdení poţiadaviek finančnou komisiou z toho vznikol menší zoznam, podrobnejšie to 
môţe rozobrať v bode o návrhu programového rozpočtu na rok 2014. 

 
Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
berie na vedomie  
 
Informáciu o investičných zámeroch na rok 2014 v MČ Košice – Sever.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, hlasovalo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 17   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 

    uznesenie bolo prijaté. 
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12.  Návrh Pravidiel pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z.z. 
       o pomoci v hmotnej núdzi občanom Mestskej časti Košice – Sever 
 

Tento bod uviedol starosta, ktorý povedal, ţe v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej 
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o jednorazovej dávke rozhoduje obec. Miestny úrad 

vypracoval pravidlá, ktoré upravujú podmienky pre priznávanie jednorazovej dávky na pomoc 
občanom s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever, ktorých účelom je vytvoriť rámec pre 

rozhodovanie o priznaní jednorazovej dávky.  

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

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 
schvaľuje 
 
Pravidlá pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v   
hmotnej núdzi občanom Mestskej časti Košice – Sever.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, hlasovalo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18   za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
13.  Návrh Pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej 

       časti Košice - Sever 
 

Starosta informoval, ţe Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever vypracoval návrh pravidiel 
poskytnutia mimoriadnej finančnej pomoci občanom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi v dôsledku 

mimoriadnej udalosti, ktorá nevznikla vinou občana a ktorej následky spôsobili občanovi mimoriadne 
výdavky (napr. ţivelná pohroma, havarijná situácia alebo iná akceptovateľná mimoriadna udalosť). 

Napriek obmedzeným finančným prostriedkom a moţnostiam, ktorými disponuje Mestská časť Košice 

– Sever, Miestny úrad MČ Košice – Sever navrhuje s prihliadnutím na ustanovenie § 3 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválenie pravidiel pre poskytnutie 

mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti Košice – Sever, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi. 
Návrh pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci bol prerokovaný na zasadnutí Sociálno-  

zdravotnej komisie MZ MČ Košice - Sever dňa 17.2.2014. 

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

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 
schvaľuje 
 
Pravidlá pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti  
Košice – Sever.  
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Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, hlasovalo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 19   za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

13.1.  Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice - Sever a členov komisií neposlancov 
 

Tento bod programu uviedol poslanec Filipko. Na spoločnom stretnutí poslaneckých klubov sa dohodli, 
ţe tento návrh predloţia. Zásady odmeňovania poslancov boli na základe podnetu MČ Košice - Sever 

napadnuté prokurátorom, miestne zastupiteľstvo protest odmietlo, prokurátor to postúpil na súd, 
nevedia, v akom štádiu to momentálne je. Nie sú stotoţnení s názorom prokurátora, zákon o obecnom 

zriadení v § 25 túto kompetenciu dáva obecným zastupiteľstvám, ţiadny právny predpis nedefinoval, 

akým spôsobom sa má merať časová náročnosť, akým spôsobom sa to má vykazovať a akým 
spôsobom a kto by to mal kontrolovať. Všetky samosprávy si to tvoria po svojom, lebo zákon stanovil 

obecným zastupiteľstvám, aby prijali svoj interný predpis. Do návrhu zásad odmeňovania sa snaţili 
doplniť niektoré činnosti, o ktorých zákon nehovorí - definíciu rozsahu činností a aktivít, ktoré poslanec 

pri výkone svojej funkcie vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru vo svojom 

voľnom čase. Ďalej podrobnejšie rozviedol a odôvodnil jednotlivé články Zásad odmeňovania 
poslancov MZ MČ Košice - Sever a členov komisií neposlancov.  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, do diskusie sa prihlásil p. Ténai, ktorý poţiadal, aby mohol k 

tomuto bodu vystúpiť p. Gibóda. 
 

Starosta dal hlasovať o tomto návrhu, hlasovalo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 20   za – 1 (p. Ténai),  proti – 0,  zdrţal sa – 16 (poslanci Kozák, Šmída, 

Sedlák, Vágási, Vajányiová, Kuczik, Filipko, Szabó, Ţelezník, 
Dobránsky, Gajdoš, Košičan, Beňo, Dobránska, Kalanin, 
Zimmermannová) 

     
návrh nebol schválený. 

 
Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Potom návrhová komisia prečítala Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice - Sever a členov 
komisií neposlancov, ktoré predloţil poslanec Filipko.  

 
 Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 
a)   schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
      Košice – Sever  a  členov  komisií  neposlancov, tak ako boli predložené v návrhu p. 
      poslanca Filipka 
 
b)   tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti uznesenia Miestneho 
      zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever o ich schválení. 
 
Starosta dal o Zásadách odmeňovania poslancov MZ MČ Košice - Sever a členov komisií neposlancov 
hlasovať, hlasovalo 17 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 21   za - 16,  proti – 1,  zdrţal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
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14.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014   
 

Starosta dal slovo p. Beňovi - predsedovi finančnej komisie, ktorý informoval, ţe finančná komisia sa 
návrhom Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014 zaoberala, aj keď neboli 

uznášaniaschopní, prijali odporúčania. Prejednala aj navrhnuté investičné zámery a navrhla ich 

zapracovať do rozpočtu. Pri zostavovaní rozpočtu mestskej časti stále dochádza k rozdielu 
v predstavách poslancov a miestneho úradu, deje sa to kaţdý rok, vţdy prijímajú pozmeňovacie 

návrhy, ani raz sa nepodarilo prijať rozpočet, ktorý pripravil miestny úrad. Pripadá mu to, ako keby 
miestny úrad nechcel pomôcť ľuďom. Všetci zástupcovia občanov v miestnom zastupiteľstve majú 

záujem vyjsť v ústrety poţiadavkám občanov a pomôcť im pri opravách a rekonštrukciách parkov, 
ihrísk, chodníkov a parkovísk a pri riešení ich problémov. Uviedol príklad, ţe jeden občan uţ rok chodí 

na miestny úrad, aby bola vyrobená tabuľa Pešia zóna Kalvária, teraz to zapracoval do svojho návrhu. 

 
Má pripravený pozmeňujúci návrh, najprv prečíta, ktoré poloţky podľa jednotlivých programov 

navrhuje zmeniť oproti návrhu, ktorý predloţil na rokovanie miestny úrad, tým pádom sa zmení aj 
rekapitulácia a potom prečíta pozmeňujúci návrh na uznesenie. 

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a sám si vzal slovo, aby reagoval na slová p. Beňa ohľadne 
umiestnenia tabule Pešia zóna  na Kalvárii. Jeho tvrdenia nie sú pravdivé, úrad vyvíja veľkú snahu ju 

tam umiestniť, rieši to s dispečingom mesta Košice, úrad ani nemá právo umiestniť dopravnú značku. 
Poţiadal p. Hučka, aby ho doplnil – keď sme schvaľovali úpravy rozpočtu v roku 2013, pri oprave 

havarijného stavu vpustí na Kalvárii sme dali do návrhu poloţku na dopravné značenie na pešiu zónu, 
ktorá bola na návrh poslancov vyškrtnutá, keď sme mali v rozpočte nulu, nemohli sme to zrealizovať. 

P. Luczy – chce reagovať na slová p. Beňa ohľadom pracovných návrhov rozpočtov, ktoré pripravil 

úrad na rok 2014, v auguste 2013 miestne zastupiteľstvo dostalo prvý materiál východiská na rok 
2014, ktorý bol zmietnutý zo stola, na ďalšom zastupiteľstve opäť predkladal úrad materiál návrhu 

rozpočtu na rok 2014, opäť sa tento návrh neprerokoval, páni poslanci mali dostatok materiálu uţ 
v roku 2013, úrad si svoje povinnosti splnil, návrh spracoval, koncom roka 2013 bol uţ nielen 

zverejnený, ale na základe uznesení z miestnej rady a dohody na finančnej komisii aj daný na 

schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 
P. Stavrovský – úlohou zastupiteľstva je stanovovať koncepcie, vízie, smery, základné smerovanie 

mestskej časti, z toho sa odvíja rozpočet, poslanci dostali návrhy okruhov tém, ktoré sú rozpracované 
a ktoré si ľudia ţiadajú riešiť, nie je pravdou, ţe nevychádzame ľuďom v ústrety, je na poslancoch, 

aby rozhodli, čo urobíme z toho mnoţstva poţiadaviek a z balíka peňazí, ktoré pre nich reálne máme,  

bolo na poslancoch, aby povedali, čo je prioritou. 
Za svoje oddelenie právne a organizačných činností by chcel poprosiť – vyčleniť 300,- EUR na účelové 

značenie na pešiu zónu a len 500,- EUR na súpisné a orientačné čísla je nepostačujúce, máme veľa 
ţiadostí, s týmto návrhom rozpočtu nemôţe vyjsť a vyhovieť všetkým. Pritom označovanie stavieb 

orientačnými a súpisnými číslami a označovanie ulíc je úlohou obce. 
 

Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Miroslava Dobránska, kvórum sa zníţilo na 16 poslancov. 

 
P. Szabó – poţiadal, aby mohol vystúpiť občan p. Zoltán Korponay. 

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

Hlasovanie č. 22   za – 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval (p. Kozák)  
    návrh bol schválený. 
 

P. Korponay – ešte v roku 2011 poţiadal Miestny úrad MČ Košice - Sever o zavedenie elektrického 
osvetlenia medzi garáţami, úrad nato nemá peniaze, obrátil sa aj na Magistrát mesta Košice, dodnes 

to nie je doriešené, pýtal sa, čo má ešte v tej veci urobiť. 
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P. Zimmermannová – na komisii o tomto osvetlení nehovorili, diskutovali o tom s p. Hučkom, je to 

priestor súkromných garáţí, osvetlenie si vedia zabezpečiť osvetlením spred garáţí, nemáme dosť 

prostriedkov. 
P. Filipko – na zasadnutí MZ p. Korponay k tomuto problému vystupoval dvakrát, bol sa tam pozrieť, 

náklad, ktorý je tam potrebné investovať, je neúmerný na tie 2 svetelné body, najjednoduchšie 
riešenie by bolo, aby majitelia garáţí sa dohodli a za svoju elektrinu osadili 2 reflektory so senzorom 

v 2 rohoch, mestská časť by ich mohla zakúpiť, stojí to asi 60,- EUR, ak sa oni dohodnú na úhrade 

spotrebovanej elektriny, aby sme nekopali siete do zeme, čo by stálo 5 000 – 6 000 EUR. Za tieto 
peniaze vieme zrealizovať na Kustrovej ul. 2 – 3x viac svetelných bodov a peniaze by boli vyuţité 

efektívnejšie. 
P. Zimmermannová – prikláňa sa k riešeniu p. Filipka, ak sa všetci garáţnici dohodnú, ţe si budú platiť 

elektrinu zo svojho, pomôţeme občanom osadiť 2 reflektory.  
 

P. Ténai - poţiadal, aby mohol k tejto téme vystúpiť občan p. Marcel Gibóda. 

 
Starosta Gaj – jeho odmena ako poslanca mestského zastupiteľstva je celá pouţitá na kultúrno-

športové a charitatívne akcie, dáva prísľub, ţe poskytne na riešenie tohto problému 1 000 EUR. Moţno 
osloví kandidátov na europoslancov z MČ Košice - Sever, ktorí by ho mohli nasledovať a mohla by sa 

vyzbierať reálna suma, aby sme tento 3-ročný problém vyriešili. 

 
P. Zimmermannová – mestská časť nemá toľko peňazí, treba riešiť priestory, ktoré sú verejné a sú 

vyuţívané väčším počtom obyvateľov, napr. park Čárskeho - Kustrova, tu si musia občania poradiť 
sami. 

 
P. Kozák – rokujeme o rozpočte, nemôţeme otvárať kaţdú kapitolu, my ako poslanci zastupujeme 

občanov, musíme to uzavrieť medzi starostom, úradom a poslancami. Máme nepruţnú dopravnú sieť, 

zlé podniky, v jednotlivých kapitolách by mohol navrhovať rôzne zmeny. Pokúsme sa urobiť prvý krok 
- schváliť rozpočet, aby sme sa mali od čoho odraziť. Je dostatok času ţiadať na ďalších 

zastupiteľstvách jeho zmenu. Je predloţený pozmeňujúci návrh, tak o ňom rokujme. Váţi si občanov, 
voličov, ale pri rozpočte je to záleţitosť starostu a poslancov. 

P. Stavrovský – rozpočet je zverejnený aj pre občanov preto, aby sa kaţdý z občanov mestskej časti 

alebo mesta mohol k nemu vyjadriť a povedať svoj názor alebo pripomienku, je to plénum aj na 
takéto názory, návrh rozpočtu sa nezverejňuje samoúčelne. 

P. Kozák – občan si vyberá svojho poslanca, nie je problém, aby svoj návrh predloţil cez poslanca, pri 
takomto výklade musíme zavolať všetkých občanov a všetkým dať priestor.   

 

P. Kuczik – nedal by slovo p. Gibódovi, bolo by zvláštne, aby sa teraz ako občan vyjadroval, lebo je 
zamestnancom mestskej časti a má 8 hodín denne čas nato, aby sa vyjadril iným spôsobom. 

 
Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu p. Ténaia, aby mohol vystúpiť p. Gibóda, hlasovalo 16 

poslancov. 
 

Hlasovanie č. 23   za – 1 (p. Ténai),  proti – 0,  zdrţal sa – 15 ((poslanci Kozák, Šmída, 
Sedlák, Vágási, Vajányiová, Kuczik, Filipko, Szabó, Ţelezník, 
Dobránsky, Gajdoš, Košičan, Beňo, Kalanin, Zimmermannová) 

 
 návrh nebol schválený. 

 

P. Ténai – v minulom roku pri schvaľovaní rozpočtu platforma 7 statočných mala výhrady voči výnosu 
dane pre územnú samosprávu, kedy mesto odsúhlasilo pre viac ako 20-tisícovú mestskú časť 456 000 

EUR. Rozpočet mesta je 170 miliónov EUR, Mestská časť Košice – Sever má 10 % obyvateľstva, ale 
má asi štvrtinu rozlohy mesta. V tomto rozpočte je vo výnosoch zanedbateľná poloţka, číslo na 

príjmovej strane rozpočtu je pre neho irelevantné a nemôţe zahlasovať za tento návrh rozpočtu. 
 

Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
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P. Beňo prečítal protinávrh. 

 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a) schvaľuje 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2014 podľa priloženého návrhu: 
 
Beţné príjmy   1 290 265 € 
Kapitálové príjmy       57 300 € 

Finančné operácie       85 900 €   
Príjmy spolu   1 433 465 € 

Beţné výdavky   1 291 765 € 

Kapitálové výdavky     141 700 € 
Finančné operácie                0 € 

Výdavky spolu  1 433 465 € 
 

       b)    schvaľuje poskytnutie dotácií na stanovený účel na rok 2014 týmto žiadateľom: 
  
 Dom pátra Pia, občianske zdruţenie, Komenského 17, Košice – 700,- EUR 

 Domov v rodine, občianske zdruţenie, Kostolianska 55, Košice – 200,- EUR 
 K-art, občianske zdruţenie, Kostolianska 33, Košice – 200,- EUR 

 Základná škola Hroncova 23, Košice – 300,- EUR 
 Spolupútnik, občianske zdruţenie, Festivalové námestie 2, Košice – 100,- EUR 

 

c)    berie na vedomie 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2015 a 2016 podľa priloženého 
návrhu:  
 

                                           rok 2015          rok 2016 
Beţné príjmy   1 296 700 € 1 296 700 € 
Kapitálové príjmy                0 €               0 € 

Finančné operácie                0 €               0 €   
Príjmy spolu   1 296 700 € 1 296 700 € 

Beţné výdavky   1 296 700 € 1 296 700 € 

Kapitálové výdavky                0 €               0 € 
Finančné operácie                0 €               0 € 

Výdavky spolu  1 296 700 € 1 296 700 € 
 

 
Starosta dal hlasovať o protinávrhu p. Beňa, hlasovalo 16 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 24   za - 15,  proti – 1,  zdrţal sa – 0 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
15.  Doplňujúca voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2014 - 2017 
   

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

 
P. Stavrovský - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever Uznesením č. 251/2013 zo dňa 

18.12.2013 na svojom poslednom zasadnutí zvolilo 13 prísediacich Okresného súdu Košice I na 
volebné obdobie r. 2014 – 2017. Avšak nebol naplnený počet prísediacich, ktorý bol okresným súdom 

na toto volebné obdobie pre našu mestskú časť stanovený. 
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Z dôvodu, ţe Okresný súd Košice I stále nemá dostatočný počet prísediacich a ďalšie 2 obyvateľky MČ 

Košice – Sever prejavili aktívne záujem vykonávať túto funkciu, predkladáme návrh na doplňujúcu 
voľbu ďalších dvoch prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2014 – 2017.   

 
Navrhovanými kandidátmi na voľbu prísediacich sú: 

 
1. p. Helena Červeňáková, nar. 8.1.1948, bytom Urbánkova č. 35, Košice, 
2. Mgr. Beáta Gajdošová, nar. 13.5.1964, bytom Moravská č. 56/A, Košice. 

 

Ku kandidátom navrhovaným na voľbu sa predseda Okresného súdu Košice I svojím listom vyjadril 
kladne, čiţe sú splnené všetky procedurálne predpoklady, aby poslanci o tomto návrhu mohli 

hlasovať. 

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

 
P. Ţelezník 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. Helenu Červeňákovú, nar. 8.1.1948, bytom Urbánkova č. 35, Košice a 
2.   Mgr. Beátu Gajdošovú, nar. 13.5.1964, bytom Moravská č. 56/A, Košice 
 
za prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2014 – 2017. 

                      

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 25   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

16.  Výzva na prevádzkovanie Rodinného centra na Severe 

 
Slova sa ujal starosta a povedal, ţe na konci roku 2013 sa podarilo ukončiť suterén, musíme sa 
rozhodnúť, akým spôsobom bude celý tento objekt prevádzkovaný. Rozoberali to uţ na miestnej rade 

a sú 2 moţnosti: buď vo vlastnej réţii alebo uskutočníme výzvu na prevádzkovateľa, ktorý zabezpečí 
prevádzkové náklady a naplní programom celý priestor. Komisia bola vybraná (poslanci Filipko, Šmída, 

Ţelezník a zamestnanci úradu). 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa prihlásil p. Ţelezník s otázkou, či úrad bude rešpektovať 
uznesenie, ktorým bola stanovená výberová komisia. Starosta mu odpovedal, ţe áno. 

P. Filipko – treba pracovať na sprevádzkovaní tých spodných priestorov vyuţitím pre materské 
centrum, neodporúča vyhlasovať výzvu, lebo dnes neexistuje subjekt, ktorý by dokázal utiahnuť réţiu 

toho celého centra, tam sa peniaze nedajú vyrobiť, réţia a energie by aj tak zostali na pleciach 
mestskej časti. Predniesol protinávrh: Odporúča alternatívu – prevádzka v réţii mestskej časti 

s hľadaním riešenia spustenia sluţby materského centra, ako sme o tom hovorili pred rokom a pol. 

 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje  
 
prevádzkovanie Denného centra na Severe zabezpečiť v réžii Mestskej časti Košice – 
Sever. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov, 
hlasovalo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 26   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

17.  Informácia starostu MČ Košice – Sever k návrhu Memoranda o spolupráci samospráv 
       a MŽP SR pri zabránení ťažbe uránu 

 
Slova sa ujal starosta Gaj a na úvod povedal, ţe mestská časť obdrţala návrh pána ministra 
hospodárstva Memorandum o spolupráci samospráv a MŢP SR pri zabránení ťaţbe uránu, ktoré bolo 

zverejnené aj na webovej stránke mestskej časti a rozposlané poslancom, aby vyjadrili svoj názor. 
Zastupiteľstvo sa v tom čase nekonalo ani sme nezvolávali neplánované zasadnutie, 3-4 poslanci 

elektronicky zaslali svoj návrh, ktorý je totoţný s postojom mestskej časti. Potom starosta oboznámil 

so stanoviskom Mestskej časti Košice - Sever adresovanom ministrovi, ţe predloţený návrh neprijíma, 
z dôvodu, ţe nijakým spôsobom nedáva reálnu garanciu zabráneniu ťaţby uránu a jeho obsah je iba 

deklaráciou a výpočtom zákonných povinností zmluvných strán. Bolo to uverejnené v tlači, zaznelo to 
aj v médiách, podobné stanovisko majú aj obce Niţný a Vyšný Klatov a Baška. 

 

Poslanec Vladimír Vágási a zástupca starostu MČ prečítal ţiadosť, ktorú pripravil a ktorou ţiada 
starostu, aby do 10 dní menoval pracovnú protiuránovú skupinu, ktorá bude monitorovať a analyzovať 

všetko, čo sa okolo ťaţby uránu v Košiciach bude diať a zároveň pripraví návrh krokov, ktoré by sme 
ako mestská časť mali urobiť, aby sme ťaţbu uránu v Košiciach zastavili. V tejto pracovnej skupine by 

mali byť aktivisti, odborníci, novinári a politici. Túto ţiadosť odovzdal starostovi. 
 

K tejto téme chcel vystúpiť poslanec Národnej rady SR p. Zsolt Simon – poďakoval za slovo a povedal, 

ţe si prišiel vypočuť názory poslancov MZ, aký postoj majú k tejto problematike. Z Košíc do Bratislavy 
je ďaleko, hlasy z Košíc dorazili do Bratislavy v roku 2010 v podobe Petície proti ťaţbe uránu, vtedy sa 

niektoré zákony zmenili v prospech Košičanov, hoci prijímali tieto zákony v prospech Košíc, niektorí sa 
snaţili pozerať na prijaté zákony v roku 2010 ako keby neplatili pre Košice s tým, ţe zákon platí, ale 

nie pre začaté konanie. Povaţuje to za výsmech zo strany ministerstva, keby minister chcel, tak to 

prieskumné konanie do 19. apríla 2015 nepredĺţi. Predstavitelia vlády niečo iné hovoria v Košiciach, 
niečo iné prijímajú v Bratislave. Je potrebné, aby sa prijatý zákon dôsledne uplatňoval, ide o princíp, 

keď občania povedia nie, vláda sa má k tomu postaviť zoči-voči a hľadať riešenie, túto snahu bude 
podporovať, treba naliehať na vládu a Národnú radu SR, aby zmenila strategické dokumenty. 

 
Poslanec Beňo poďakoval poslancovi NR SR, ţe ich prišiel poinformovať a spýtal sa, čo by poslanci a 
zastupiteľstvo ako orgán ešte mohli urobiť, aby zabránili ťaţbe. 

Reagoval Z. Simon - petícia podpísaná 113 000 občanmi zabrala, postoj Košičanov je veľmi dôleţitý, 
netreba si to nechať, kto príde do Košíc do uránovej bane kúpiť rodinný dom alebo byt v paneláku, 

akú to bude mať hodnotu ?  

  
P. Filipko poţiadal, aby za aktivistov mohol vystúpiť p. Ladislav Rovinský. 

Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov, 
hlasovalo 15 poslancov. 



Zápisnica z XXXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,                        Strana  21 

konaného dňa 12.3.2014  
 

Overili:   

 

Hlasovanie č. 27   za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 1  (p. Ţelezník),  1 nehlasoval (Kalanin) 
    návrh bol schválený. 
 
P. Rovinský - niekto môţe povedať, ţe téma je spolitizovaná, lebo sa jej chytajú aj poslanci NR SR, 
sme pripravení hovoriť s kaţdým poslancom NR SR, zatiaľ hovorili s poslancami Galko, Hlina, Huba,  

Lipšic, Simon, poslali list aj predsedovi NR SR p. Paškovi, list bol doručený, zatiaľ sa neozval. Problém 

vidia tak, ţe teraz to stojí na ÚPN HSA Košice, ktorý blokuje celý proces svojimi vyhláseniami 
Ministerstvo hospodárstva SR a banský úrad, je potrebné vyvinúť tlak, máme právnu analýzu, ţe ich 

stanoviská "stoja na vode". Mestská časť Košice - Sever by sa mala vrátiť k územnému plánu zóny - 
bola urobená štúdia na Lesopark Jahodná, kde by stačilo uviesť, ţe banská činnosť je zakázaná. Je 

potrebné, aby sa do územného plánu dostalo, ţe ťaţba a spracovanie uránu sú neprípustné. Boli by 
radi, keby sa mestská časť pripojila k mestu Košice a Košickému samosprávnemu kraju a podala 

ţiadosť o  zrušenie Memoranda ministra Malatinského. Ďalšia vec, ktorá by veľmi pomohla, je vytvoriť 

zdruţenie obcí, ktorých sa to týka, to zdruţenie by malo oveľa väčšiu váhu. Treba robiť všetko preto, 
aby tu urán nebol, dosť sme si uţili s Magnezitkou a magnezit nie je ani jedovatý ani rádioaktívny. 

 
P. Ténai poţiadal, aby mohol vystúpiť p. Jaroslav Polaček. 

 

Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať, hlasovalo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 28   za – 9 (p. Beňo, Dobránsky, Gajdoš, Ténai, Zimmermannová, Kuczik, 
          Vajányiová, Ţelezník, Kalanin)) 
proti – 2  (p. Šmída, Kozák).  
zdrţal sa – 5  (p. Vágási, Sedlák, Filipko, Szabó, Košičan) 

     
návrh bol schválený. 

 
P. Polaček – je členom občianskeho zdruţenia PRE KOŠICE SEVER, ktoré sa snaţí poukázať na 
neprávosť, ktorá sa v meste Košice deje ohľadne uránu. Starosta mu pred svedkami povedal, ţe škodí 

mestskej časti a mestu Košice údajne tým, ţe píše protiuránové blogy a hlavne ten posledný, ktorý sa 

týkal hausbótu na Dunaji. Chce starostu verejne vyzvať, aby sa začal váţne angaţovať v protiuránovej 
politike, nenechá sa zastrašovať biznismenmi tohto mesta a zotrvá na svojom protiuránovom názore a 

názore, ţe toto mesto javí známky netransparentnosti, plytvá s peniazmi občanov a jeho predstavitelia 
sa nesnaţia o rozvoj mesta. 

 

P. Zimmermannová - nikto z poslancov s ťaţbou uránu nesúhlasí, mohli by si osvojiť návrhy p. 
Rovinského a zapracovať ich do uznesenia. 

 
P. Beňo predniesol protinávrh k pripravenému návrhu uznesenia. 

 
P. Filipko – na základe uznesenia prijatého mestským zastupiteľstvom predniesol ďalší protinávrh. 

 

P. Kozák – táto diskusia je veľmi chaotická, predniesol protinávrh, aby sa vrátili k pripravenému 
uzneseniu a na ďalšom zastupiteľstve prijali dôkladne pripravené prepracované uznesenie. 
 

P. Stavrovský - vyuţil ešte prítomnosť poslanca NR SR p. Zsolta Simona a poloţil mu otázku ako 
bývalému ministrovi ţivotného prostredia, ktorý má skúsenosť s rozhodovacou praxou. Totiţ k 

samotnému rozhodnutiu, ktorým bolo povolené predĺţenie platnosti prieskumného územia, došlo v 2 
fázach. Raz rozkladová komisia odporúčala ministrovi vyhovieť protestu prokurátora, on zrušil svoje 

rozhodnutie a následne ho zmenil a vrátil sa k pôvodnému rozhodnutiu. Bolo beţnou praxou na 

ministerstve, ţe minister dvakrát zmenil svoje rozhodnutie v tej istej veci ?  
Poslanec NR SR p. Simon - stalo sa, ţe rozkladová komisia vydala stanovisko a on ako minister ho 

ţiadal prepracovať, lebo s ním nesúhlasil, ale nepamätá si, aby potvrdil rozhodnutie rozkladovej 
komisie a o 5 mesiacov by vydal iné rozhodnutie bez podkladu  rozkladovej komisie. 
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P. Kozák navrhol ukončiť diskusiu. 

 
Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov, 
hlasovalo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 29   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 ,  1 nehlasoval  (p. Kozák)  
    návrh bol schválený. 
 
P. Beňo prečítal návrh uznesenia predloţený p. Filipkom. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe príslušných právnych predpisov 
s poukázaním na platné uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever č. 
186/2013  
 
a)   vyzýva  ministra   hospodárstva   SR,  aby   odstúpil  od   „Memoranda   o  porozumení 
      a  spolupráci   v  energetickom  sektore  medzi  Ministerstvom  hospodárstva  SR  a 
      European Uranium Resources“, 
 
b)    poveruje starostu MČ Košice - Sever, aby s týmto  uznesením oboznámil  predsedu 
       vlády Slovenskej republiky, ministrov hospodárstva a životného prostredia a   
 
c)    žiada  starostu  MČ  Košice - Sever, aby  vo  vzťahu  k mestu  Košice inicioval prípravu 
      zmeny  územného  plánu  zóny  a  územného  plánu  HSA  mesta  Košice  s  cieľom, aby 
      v predmetnom  území  lesoparku  Čermeľ, Jahodná – Kurišková  bol zapracovaný 
      zákaz banskej činnosti. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov, 

hlasovalo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 30   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval    

    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec NR SR p. Zsolt Simon poďakoval za moţnosť vystúpiť a odišiel z rokovacej miestnosti. 

 
 

18.  Prerokovanie návrhu „Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice“ 
       spracovaného spoločnosťou EEI, s.r.o.  

 
Bod uviedol starosta, ktorý povedal, ţe na poslednom zasadnutí Komisie dopravy, výstavby, investícií 

a ţivotného prostredia bol prítomný pracovník EEI, s.r.o., má sa uskutočniť stretnutie s riaditeľom EEI, 

na ktorom zhrnie informácie, ktoré nazbierali zo všetkých mestských častí. K dnešnému dňu ešte nie 
je zrejmé, ako samotná koncepcia bude vyzerať, základ je riešiť centrum - Staré mesto bude 

obsiahnuté v tejto štúdii najviac a následne satelitné oblasti, finálna verzia by sa mohla dostať do 
aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

P. Beňo poţiadal, aby sa vyjadril p. Hučko, či má alebo nemá význam prijať tú koncepciu. 
P. Hučko -  táto koncepcia nerieši územie Severu ako celok, EEI vytipovala takú lokalitu, ktorá je pre 

ich spôsob riešenia statickej dopravy vyhovujúca, nie sú tam riešené územia, ktoré majú niekoľko 
funkcií, vybrali len husto zastavané obytné zóny, ktoré sú nejakým spôsobom schopní zaregulovať a 

riešiť. Sever je trošku atypický oproti iným mestským častiam, boli predloţené dve varianty, jedna je 
spoplatnená, druhá nespoplatnená. Dnes nie je ešte zrejmé, či územie Severu sa dostane medzi tie 

lokality, kde EEI bude zaviazaná na našom území niečo nové vybudovať. Rozsah investícií je 10 
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miliónov a EEI má v zmluve 2 milióny. Je to strategické rozhodnutie, my sme severný cíp tretej zóny, 

prvá zóna je tá centrálna, druhá je nárazníková a naše územie je tretí okruh riešeného územia, to 

znamená, ţe my budeme, čo sa týka priorít preinvestovaných peňazí aţ tretí v poradí. Teraz 
preberáme materiál, ktorý je koncepčný a predpokladá určité kroky, ktoré sú tam pomenované. Táto 

koncepcia je principiálny model riešenia, ktorý by sme mali odobriť alebo pripomienkovať. 
 

Z rokovacej miestnosti odišli poslanci Košičan a Ténai, kvórum sa zníţilo na 14 poslancov. 

 
P. Zimmermannová - táto koncepcia je určite potrebná, centrum je často tak plné, ţe keď príde 

návštevník do mesta, nemá kde zaparkovať. Tá koncepcia chce hlavne vytlačiť autá, ktoré nepatria do 
zóny, kde sa nachádzajú, aby uvoľnili miesto pre obyvateľov a návštevníkov. Je to prínosom pre 

mesto, je otázne, čo to prinesie pre mestskú časť. Na zasadnutí komisie pripravili uznesenie, rozhodli 
sa po zváţení výhod a nevýhod pristúpiť k 2. variante, ktorá je zaloţená na nespoplatnení. Chceli 

poţiadať mesto, aby pred schválením koncepcie boli prizvané mestské časti do diskusie, aby sa mohli 

vyjadriť k navrhovaným riešeniam a aby sa vypracoval harmonogram, ako sa bude postupovať. 
 
Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala 
návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
a)   berie na vedomie  návrh „Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice“ 
      spracovaného spoločnosťou EEI, s.r.o. 
 
b)   žiada starostu, aby miestny úrad ku Koncepcii parkovania v meste Košice zaujal 
      nasledovné  stanoviská: 
 

1. postupovať podľa variantu 2 predloženej koncepcie 
2. doriešiť, aby do koncepcie boli zahrnuté územia v MČ Sever ako súvislé celky 

tak, aby  medzi územiami nevznikali územia s neregulovaným parkovaním  
3. požiadať mesto Košice, aby pred schválením priorít, resp. harmonogramu 

materiál prerokovalo s mestskými  časťami. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia,  hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 31  za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 1  

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
19.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 

 

Starosta odovzdal slovo p. Hučkovi, vedúcemu oddelenia rozvoja mestskej časti. 
P. Hučko - materiál bol poslancom zaslaný v elektronickej podobe, je tam zhrnutý stav aktivít, ktoré 

boli rozpracované alebo ukončené a stručná informácia o aktivitách, ktoré prichádzajú na úrad, čo sa 
týka buď vyjadrovania alebo prebehnutých konaní. Niektoré sporné alebo nové prípady prejednali na 

komisii, odovzdal slovo predsedkyni komisie. 

P. Zimmermannová - vyjadrí sa len k problematickým veciam, na komisii prediskutovali problém 
Polyfunkčného objektu Chalupkova - ide o prestavbu bývalého objektu verejných toaliet v parku pred 

Poliklinikou Sever. Má tam byť vybudovaný polyfunkčný objekt, ktorý bude poskytovať predovšetkým 
zdravotnícke sluţby. Občania uţ vyjadrili k tomuto objektu nevôľu, spísali petíciu, sťaţovali sa na 

clonenie, hluk, komisia vidí najväčší problém v tom, ţe objekt nemá vybudované vlastné parkoviská, 
chce vyuţiť parkoviská, ktoré pouţívajú občania tejto lokality a návštevníci Polikliniky Sever. 

Parkoviská sú dosť vyťaţené, investor, aby mohol objekt sprevádzkovať, potrebuje 10 parkovacích 
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miest plus jedno pre invalidov. Konanie je uţ rozbehnuté, nevieme namietať voči stavbe ako takej, 

ako najväčší problém vidíme parkovacie miesta, 10 parkovacích miest je veľa pre túto lokalitu. 

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Kalanin, kvórum sa zníţilo na 13 poslancov. 

 
P. Zimmermannová prečítala pripravené uznesenie. 

 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
žiada starostu,  
 
aby súhlasné stanovisko k výstavbe polyfunkčného objektu Chalupkova bolo podmienené  
výstavbou nových parkovacích miest v počte 10 na náklady investora a zároveň, aby  
nesúhlasil s prípadným prenájmom existujúcich parkovacích miest v blízkom okolí 
objektu.  
 

 

Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril a dal hlasovať o prečítanom návrhu uznesenia.  
Prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov, hlasovalo 12 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 32 za - 11  proti – 0,  zdrţal sa – 1,  1 nehlasoval 

   uznesenie bolo prijaté. 
 
Potom starosta poţiadal 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 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 33 za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 
20.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

        poslaneckých dní do poslaneckej knihy 
 

Starosta informoval, ţe od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva neboli v poslaneckej knihe 
zaznamenané ţiadne dopyty ani podnety občanov.  

 

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

P. Beňo za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
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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 13 poslancov, hlasovalo 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 34 za - 12  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval 
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 

21.  Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva  

       MČ Košice - Sever na rok 2014 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

Do diskusie sa prihlásil p. Filipko a skonštatoval, ţe existuje platné uznesenie, ktoré znie, ţe 

poslanecké dni sa majú konať na ul. Obrancov mieru 2 v Dennom centre v čase 16.00 - 17.00 hod.,  
má pozmeňovací návrh, pripravil uznesenie. Prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
schvaľuje  
 
a)   konanie poslaneckých dní v súlade s platným Uznesením MZ č. 198 / 2013 
      v priestoroch Denného centra, Obrancov mieru 2, Košice 
 
b)   nový harmonogram  termínov  konania v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod. každú 
      stredu  okrem   školských   prázdnin   a   sviatkov,   mimo   termínov   zasadnutia 
      miestneho zastupiteľstva  a  miestnej  rady,  poradie  poslancov   určuje   podľa 
      abecedy. 
 

Chce poţiadať úrad, aby na webovej stránke MČ zverejňoval, ktorý poslanec má poslanecký deň, 
väčšina poslancov súhlasila s tým systémom podľa abecedy, rámec je určený. 

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

  
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov, hlasovalo 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 35 za - 12  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval 
   uznesenie bolo prijaté. 
  
 

21.1.  Zmena termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever v roku 2014 

 
P. Zimmermannová - má prosbu na miestne zastupiteľstvo, či by mohli vyhovieť jej poţiadavke, chce 

zmeniť termíny 2 navrhovaných zasadnutí MZ, lebo v navrhnutých termínoch nebude prítomná a 
posunúť ich o týţdeň, t.j. 

  
z 11.6.2014 na 18.6.2014 a 

z 10.9. 2014 na 17.9.2014. 
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Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril.  

  
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
žiada starostu   
 
zmeniť termíny navrhnutých zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever z  
11.6.2014 na 18.6.2014 a z 10.9.2014 na 17.9.2014. 
 
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 13 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 36 za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
   uznesenie bolo prijaté. 

  
 

22.  Interpelácie a dopyty poslancov  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
P. Šmída - všimol si na súsoší na námestí J. Mathého tabuľku, kde je uvedený názov súsošia a autor a 

rovnako veľkú tabuľku, kde sú uvedené mená Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček. Chcel by vedieť, či je 

v tom zainteresovaná mestská časť a ako je moţné, ţe na umeleckom diele, ktoré mestská časť má v 
správe, sa ocitlo niečo, čo toto súsošie hyzdí. 

Reagoval starosta - mestská časť tam ţiadne tabule nevešala, nemá s tým nič spoločné, ţiadna 
informácia od pánov Polačeka a Gibódu ani od pani Mathéovej sa k nemu nedostala, túto tabuľku si 

tieţ všimol pred mesiacom - dvoma, nevie k tomu zaujať stanovisko, mestská časť samotnú fontánu v 
správe nemá, len sa nachádza na území Severu. Moţno dala súhlas p. Eva Mathéová, ktorá prevzala 

dielo po svojom manţelovi. Prípadne sa treba spýtať p. Gibódu, ktorý je prítomný na zasadnutí 

zastupiteľstva.  
P. Gibóda - nakoľko dvakrát ako občan poţiadal toto miestne zastupiteľstvo o slovo a nebolo mu 

udelené, nemieni sa k tomuto slabošskému útoku vyjadrovať. 
 

P. Zimmermannová - občania ju informovali, ţe na Vodárenskej z tých skeletov veľmi často  

vychádzajú Cigáni na Mier na priestor trhoviska. 
Reagoval p. Stavrovský - je mu ľúto a teraz hovorí aj ako občan, aký rozpočet sa schválil, keď ţiadali 

10 000 EUR na celú obnovu a  revitalizáciu toho trhoviska, lebo mali vedomosť, ako to tam vyzerá. Uţ 
pri schvaľovaní VZN, keď sa išli upravovať poplatky, informoval o tom aj na miestnej rade. Trhoviská 

prinášajú pravidelný, a nie malý príjem v pomere k rozpočtu. Nevie, čo teraz urobia, ten priestor si 
zaslúţi úplne inú kultúru. Cieľom bolo zachovať to prestrešenie, dať nový náter a po skončení 

trhového predaja podobne ako na Dominikánskom námestí nejako to poskladať, aby sa tam dalo 

sedieť a prípadne deťom premietnuť nejakú rozprávku. Stačí dobrý nápad a moţno by to ani nestálo 
veľa peňazí. 

 
P. Zimmermannová - na Aničke za kurtami často prebývajú Cigáni, usídlili sa tam väčšie skupiny. 

P. Stavrovský - to je v poli, pod lanovkou a medzi tenisovou halou, vidno ich len z vtáčej perspektívy, 

lebo je to zarastené húštinou. 
Starosta - mestská polícia o tom vie. 

 
P. Zimmermannová - občania ju taktieţ poţiadali, či mestská časť nevie dotlačiť majiteľa prístrešku na 

Watsonovej, aby ho dal do poriadku, lebo je neustále rozbitý. 

Reagoval p. Hučko - tento proces uţ prebieha vyše roka, z iniciatívy mestskej časti po niekoľkých 
rokovaniach na úrovni mesta, kde poţiadali aj stavebný úrad, aby konal aj oddelenie majetkové, 
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nakoľko tie prístrešky sú v majetku mesta bez nejakých zmlúv. Tieto prístrešky boli predmetom 

niekoľkých obchodných vzťahov, prechádzali majetkovo na viaceré subjekty. Ťaţko identifikovať 

zodpovednú osobu, bez nejakého právneho vzťahu mestská časť nemôţe konať. 
Doplnil ho p. Stavrovský - umiestňovali sme výzvy priamo na kaţdý jeden prístrešok v mestskej časti, 

kde sme vyzvali vlastníka prístrešku, aby ho odstránil s upozornením, ţe inak stavebný úrad bude 
iniciovať odstránenie tejto stavby ako ohrozujúcej. Nestalo sa nič, stavebný úrad sa k tomu postavil 

zvláštnym spôsobom, nechce to riešiť. Bolo rokovanie o tom, ţe by sa nahradili tie prístrešky novými, 

len treba urobiť pre ne miesto. Nesporné je, ţe vlastníkom pozemkov je mesto. 
P. Kuczik – chce sa spýtať, v akom pracovno-právnom vzťahu je momentálne p. Polaček a druhá 

otázka, či došlo k závaţnému porušeniu pracovnej disciplíny z jeho strany. 
Doplnil ho p. Šmída – či to bude mestskú časť niečo stáť, či dostal výpoveď, ak áno z akého dôvodu 

alebo či odišiel na základe dohody o skončení pracovného pomeru. 
P. Stavrovský – pán Polaček bol menovaný za prednostu, následne uzavrel pracovný pomer 

s mestskou časťou, došlo k jeho odvolaniu z funkcie prednostu, čo automaticky neznamená ukončenie 

pracovného pomeru. Došlo k odvolaniu, podľa práva by malo dôjsť aj k dohode o skončení 
pracovného pomeru a ak nie, malo by mu byť ponúknuté iné pracovné miesto, ak to neprijme, je tam 

dôvod pre skončenie pracovného pomeru. 
P. Kuczik – opýtal sa aj na p. Gibódu, či došlo k závaţnému porušeniu pracovnej disciplíny. 

Odpovedal starosta MČ – tam pracovný pomer trvá, dostal upozornenie na porušenie pracovnej 

disciplíny, voči ktorému sa odvolal, otázka závaţného porušenia pracovnej disciplíny je v kompetencii 
starostu. 

 
P. Filipko – poloţil otázku starostovi, v akom stave je informácia, ktorú mali poslanci dostať. Na 

miestnej rade hovorili, ţe predloţí správu ohľadne toho, či prebehla komunikácia s Heraldickou 
komisiou v súvislosti s prípravou VZN o erbe, či podľa právneho oddelenia došlo k porušeniu platných 

predpisov alebo nie, zaujíma ho, či túto informáciu dostanú poštou. 

Odpovedal p. Stavrovský – nebolo to uznesenie z miestnej rady, bola prednesená poţiadavka, 
ospravedlnil sa, ţe to nie je predloţené dnes. 

 
P. Zimmermannová – na poslednom zastupiteľstve hovorili na tému odmien neposlancov aj za 

predchádzajúce obdobie, či sa niekto zaoberá tým, aký objem peňazí potrebujeme. 

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

 
 

23. Rôzne 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Poslanec Sedlák sa spýtal ohľadne majetkových priznaní, či sú nové tlačivá. Starosta odpovedal, ţe 

tlačivá sú na internete, ale prisľúbil, ţe úrad ich poslancom pošle. 
 

P. Sedlák poţiadal, aby mohol vystúpiť p. Hajdu  za občanov na Kalvárii. 

Všetci prítomní poslanci  súhlasili, aby dostal slovo. 
 

Pán Hajdu –  spolu s cirkvou sv. Alţbety a saleziánmi usilujú, aby historická časť Kalvárie bola 
zachovaná, snaţia sa zabrániť vjazdu osobných motorových vozidiel, ktoré tam nemajú čo robiť. 

Snaţia sa o to preto, lebo v zime pešo do kostola chodia starí ľudia, je tam nebezpečenstvo pádu a 

úrazu. Od roku 2011 majú poţiadavku osadiť dopravné značky IP 25 A a IP 25 B, ktoré bude 
rešpektovať kaţdý. Korešpondencia s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice prebehla, tvrdia, ţe 

je to v kompetencii miestneho úradu, Magistrát s osadením dopravných značiek súhlasí, ale nebude 
nato stačiť schválených 300 EUR. 

Reagoval p. Hučko - tam tie dopravné značky pôvodne boli v zmysle vyhlášky, došlo k ich 
znehodnoteniu a postupnému nahrádzaniu rôznym polepom a maľovkou, v súčasnosti je tam uţ len 

torzo jednej. V zmysle vyhlášky je tam potrebné osadiť značky IP 25 A a IP 25 B tak, aby boli 
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označené začiatok aj koniec z obidvoch strán – na začiatku aj na konci. Bavíme sa o 6 značkách, ktoré 

nie je moţné zrealizovať za 300 EUR. 

P. Hajdu – tento problém sa ťahá od roku 1973, kedy občiansky výbor poţiadal referát dopravy MNV 
o zriadenie tej pešej zóny, čomu sa vyhovelo. 

Starosta – viacerí poslanci aj Komisia dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia je 
s celkovým  problémom, ktorý má p. Hajdu, oboznámená. Vzájomné vzťahy sa budú riešiť súdnou 

cestou. Toto sa budú snaţiť riešiť s mestom, aby sme v rámci jeho rozpočtu tie značky osadili. My 

sme len majiteľmi dlaţby. 
Upresnil p. Hučko – sme majiteľmi stavby – komunikácie, zverené do správy tam nemáme nič, 

vybudovala to mestská časť a nestihla to odovzdať Magistrátu mesta Košice, ktorý zrejme financoval 
aj časť tej stavby. 

 
Do bodu Rôzne sa uţ nikto nehlásil, starosta diskusiu ukončil. 

 

  
24.  Záver 

 
Starosta Gaj všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť, poprial pekný 

večer a ukončil XXXI. zasadnutie MZ MČ Košice – Sever.  
 

 

 

Košice, 12.3.2014 
 

 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová 
zapisovateľka 

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