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 Mestská časť Košice - Sever 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
  

 
z  XXXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 31.3.2014 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 

  Listina prítomných 

  Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 
  Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: pondelok, 31. marca 2014, od 15.00 do 15.30 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 23 

 

Počet prítomných:   16 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  7   
poslanci Miroslava Dobránska, Vladimír Gürtler, Miroslav Košičan, 

Natália Novitzká, František Ténai, Vladimír Vágási a Pavol Železník 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jana Nováková – kontrolórka mestskej časti 
 

 
Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril XXXII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 
poslancov, občanov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 

prítomných 16 poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné. 
 

 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Vladimíra Sedláka a Annu Zimmermannovú. 
 

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.  

 
Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Beňa a Kalanina. 

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

 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Prítomných pri hlasovaní 
bolo 15 poslancov. 

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

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Viliam Beňo a Peter Kalanin. 
 

mandátovú komisiu v zložení: Jozef Filipko a Ladislav Kuczik.  
 

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

 
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Marcela Gibódu, Hedvigu Maczejkovú a Annu Sejnovú, ktorí 

budú vykonávať funkciu skrutátorov. 
 

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

pripravený program rokovania. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o programe XXXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 2:  za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Skalický) 
  program rokovania bol schválený. 
 

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

 
 

 Otvorenie zasadnutia 

 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 Schválenie programu rokovania 

 Prerokovanie Uznesenia č. 274/2014 prijatého na XXXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

dňa 12.3.2014, ktorého výkon bol pozastavený 
 Záver 

 

 
4.  Prerokovanie Uznesenia č. 274/2014 prijatého na XXXI. zasadnutí 

     Miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2014, ktorého výkon bol pozastavený 

 
 

Tento bod uviedol starosta, ktorý povedal, že na zasadnutí konanom dňa 21.3.2014 oboznámil 
miestnu radu s tým, že zvažuje nepodpísať Uznesenie č. 274/2014 z dôvodu, že bežný rozpočet 

nemôže byť schodkový. Podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa zostavuje ako vyrovnaný alebo 

prebytkový. Obce alebo vyššie územné celky sú povinné zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný 
alebo prebytkový. Rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2014 bol uznesením MZ MČ Košice – Sever č. 

274/2014 zo dňa 12.03.2014 schválený ako rozpočet schodkový, čo je v rozpore s ustanovením § 10 
ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. Preto považuje uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever č. 274/2014 zo dňa 12.3.2014 za nezákonné a z tohto dôvodu jeho výkon pozastavil. 

 
Potom odovzdal slovo p. Luczymu, vedúcemu oddelenia ekonomického a hospodárskej správy, ktorý 

starostu doplnil, že z dôvodu vzniknutej situácie okrem miestnej rady zasadla aj finančná komisia. 
Výsledkom jej rokovania je materiál, ktorý miestny úrad poslancom pred konaním dnešného 

zastupiteľstva predložil. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

P. Beňo - informoval, že na miestnej rade aj na finančnej komisii si prešli sporné body, ospravedlnil sa, 

že vznikol schodok, prevod z účtu zvláštnych prostriedkov musí byť uvedený aj v bežných príjmoch – 

v položke 292 Ostatné príjmy je uvedený prevod z účtu zvláštnych prostriedkov na bežný účet vo 
výške 8 353,99 € (dotácie podľa VZN – 1 500,- €, jednorazové dávky – 1 000,- €, mimoriadna 

finančná pomoc – 853, 99 €, p. Keuschová – 5 000,- €). 
 

K návrhu, ktorý bol predložený na dnešné zastupiteľstvo a k jeho prílohe má 1 pozmeňovací návrh, 

a to v Programe 1:, o ktorom navrhuje hlasovať. 
Program 1: Služby občanom, podprogram 5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných 

priestranstiev 
Funkčná klasifikácia 06.1.0. Rozvoj bývania  

položka 1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení – z navrhovaných 

1 800,- € znížiť na 1 500,- €. 



Zápisnica z XXXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 31.3.2014                        strana   
 
Overili: 

4 

Výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária – z navrhovaných 500,- € zvýšiť na 

800,- €.  

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta diskusiu uzatvoril a dal hlasovať o protinávrhu p. Beňa – 

zmene v 2 položkách v Programe 1. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 3:   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Skalický), 
    návrh bol prijatý. 
 

Potom p. Beňo prečítal návrh uznesenia predložený miestnym úradom so zapracovanými zmenami 
schválenými podľa hlasovania č. 3. 

 
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  
                            

 
a) schvaľuje 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2014 podľa priloženého návrhu: 
 
Bežné príjmy   1 298 619 € 
Kapitálové príjmy       57 300 € 

Finančné operácie       84 400 €   

Príjmy spolu   1 440 319 € 
Bežné výdavky   1 298 619 € 

Kapitálové výdavky     141 700 € 
Finančné operácie               0 € 

Výdavky spolu  1 440 319 € 

   
 

b)   berie na vedomie 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2015 a 2016 podľa priloženého 
návrhu:  
 
                                             rok 2015           rok 2016 
Bežné príjmy   1 296 700 € 1 296 700 € 
Kapitálové príjmy                0 €              0 € 

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

Bežné výdavky   1 296 700 € 1 296 700 € 

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

Výdavky spolu  1 296 700 € 1 296 700 € 
 

 

c)   schvaľuje 
prevod finančných prostriedkov vo výške 8 353,99 € z účtu zvláštnych 
prostriedkov vedeného v Prima banka Slovensko a.s., č. ú. 0569525004/5600 na 
základný bežný účet vedený v Prima banka Slovensko a.s., č. ú. 0569524001/5600 
(dotácie podľa VZN – 1 500,- €, jednorazové dávky – 1 000,- €, mimoriadna 
finančná pomoc – 853,99 €, p. Keuschová – 5 000,- €)  
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d)   schvaľuje 
poskytnutie dotácií na stanovený účel na rok 2014 týmto žiadateľom: 
 
Dom pátra Pia, občianske združenie, Komenského 17, Košice – 700,- € 

Domov v rodine, občianske združenie, Kostolianska 55, Košice – 200,- € 

K-art, občianske združenie, Kostolianska 33, Košice – 200,- € 
Základná škola Hroncova 23, Košice – 300,- € 

Spolupútnik, občianske združenie, Festivalové námestie 2, Košice – 100,- €. 
   

Schválený Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 podľa jednotlivých položiek 
je prílohou tohto uznesenia.   

 

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

 
Hlasovanie č. 4:   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Skalický), 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5.  Záver 
 

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

hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

 
 

Košice, 31.3.2014 
 

 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová 
zapisovateľka      „podpísané“ 

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

 
Zápisnicu overili: 

               
Vladimír Sedlák 

poslanec      „podpísané“ 
                                                                  ................................................... 

 

 
 

Anna Zimmermannová 
poslankyňa      „podpísané“ 

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

  
 

 
Marián Gaj  

starosta       „podpísané“ 
                                                                  ................................................... 


