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ZÁPISNICA 
  

 
z  XXXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 12.5.2014 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Prílohy:           Ţiadosť poslancov o zvolanie rokovania MZ  

Pozvánka na zasadnutie MZ 

  Listina prítomných 
  Výzva R. Ficovi 

  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, 12. mája 2014, od 15.00 do 15.50 hod. 
 

Počet  zvolených poslancov: 23 

 
Počet prítomných:   15 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  8   

 
poslanci Miroslava Dobránska, Vladimír Kozák, Miroslav Košičan, 

Natália Novitzká, Martin Skalický, Monika Vajányiová, Marcel 

Vargovčák a Anna Zimmermannová 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 
Jana Nováková – kontrolórka mestskej časti 

 

 
 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril XXXIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 

poslancov, občanov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 
prítomných 14 poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné. 

 
 

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

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Petra Bertu a Richarda Šmídu. 

 
Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.  

 

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

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

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo  
prítomných 14 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 1:  za - 14,  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. Marcela Gibódu, Renátu Románovú a Annu Sejnovú, ktorí 

budú vykonávať funkciu skrutátorov. 

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 15. 
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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 bod Prerokovanie podnetu poukazujúceho na rušenie nočného 
kľudu a podávanie alkoholu mladistvým, ktorý navrhol zaradiť za bod 4 ako nový bod 4.1. 

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

predloţený návrh. 
 

Hlasovanie o návrhu poslanca Filipka - doplnení bodu 4.1., prítomných pri hlasovaní bolo 15 

poslancov. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 13,  proti – 1 (p. Ténai),  zdrţal sa – 1 (p. Gürtler). 
 

Bod Prerokovanie podnetu poukazujúceho na rušenie nočného kľudu a podávanie alkoholu mladistvým 
bude doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod 4.1. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Košice – Sever s 1 zapracovaným pozmeňujúcim návrhom. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 

poslancov. 
 

 Hlasovanie č.3:   za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 (p. Gürtler), 
  program rokovania bol schválený. 
 

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

 
 

 Otvorenie zasadnutia 

 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 Schválenie programu rokovania 

 Pripojenie sa k výzve mesta Kremnica a občianskych zdruţení predsedovi vlády SR proti ťaţbe 

rádioaktívnych nerastov a zlata kyanidovou metódou  

4.1. Prerokovanie  podnetu  poukazujúceho  na  rušenie  nočného  kľudu  a  podávanie  alkoholu  
      mladistvým  

 Záver 

 
 

4.  Pripojenie sa k výzve mesta Kremnica a občianskych združení predsedovi vlády SR 

     proti ťažbe rádioaktívnych nerastov a zlata kyanidovou metódou  
 

Tento bod uviedol poslanec Filipko, ktorý bol predkladateľom ţiadosti poslancov o zvolanie rokovania 
MZ. Povedal, ţe na podnet aktivistov, ktorí bojujú proti ťaţbe uránu spoločne s rozumnými občanmi 

tohto mesta a po dohode s poslaneckými klubmi je zvolané toto neplánované miestne zastupiteľstvo. 

Reagujú na výzvu mesta Kremnica a občianskych zdruţení, ku ktorej sa pripojilo viacero samospráv, 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Vzhľadom 

nato, ţe Mestská časť Košice – Sever je dotknutá, lebo geologický prieskum sa vykonáva aj na jej 
území, miestne zastupiteľstvo pokladalo za dôleţité, aby sa naša samospráva a miestne zastupiteľstvo 

pripojilo svojim uznesením k tejto výzve. Táto výzva je smerovaná premiérovi Robertovi Ficovi, aby 
nepripustil ťaţbu uránu a zlata s pouţitím kyanidovej technológie. P. Filipko ţiada o diskusiu ku kauze 

Jahodná - Kurišková. Spomenul článok z miestnej košickej tlače, v ktorom sa uvádza, ţe banský úrad 

ani Ministerstvo hospodárstva SR nechce akceptovať návrh mesta Košice pri príprave územného plánu 
Jahodná - Kurišková.  

Poţiadal, aby mohol v mene aktivistov vystúpiť p. Rovinský. 
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Potom prečítal návrh uznesenia, ktorý predkladá v mene poslaneckých klubov MZ MČ Košice - Sever. 

 
Návrh uznesenia:   

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe príslušných právnych predpisov 

a) pripája sa k Výzve R. Ficovi, aby nepripustil ťaţbu uránu a zlata s pouţitím kyanidovej technológie 
(Výzva je prílohou tohto uznesenia), 

b) žiada predsedu vlády SR, aby okamţite vykonal opatrenia, na základe ktorých Ministerstvo 

hospodárstva SR a jemu podriadené orgány štátnej správy (banské úrady) zmenia svoje negatívne 
vyjadrenia vo vzťahu k legitímne určeným priestorovým limitom ťaţby v územných plánoch 

nerešpektujúce stanoviská verejnosti a dotknutých samospráv, 

c) vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili zákon o zákaze ťaţby uránu na 
území Slovenskej republiky a pomohli tak zabezpečiť ochranu zdravia a ţivotného prostredia 

obyvateľov MČ Košice - Sever, 

d) žiada starostu MČ Košice – Sever: 

1. aby v mene MČ Košice - Sever potvrdil pripojenie sa k Výzve podľa bodu a) poštou na adresu 
organizátora výzvy: o. z. Brečtan, Juraja Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; 

2. aby v mene MČ Košice - Sever doručil Výzvu podľa bodu a) a toto uznesenie predsedovi vlády 
SR; 

3. aby v mene MČ Košice - Sever oboznámil s bodom c) tohto uznesenia poslancov a predsedu 
Národnej rady SR. 

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a dal hlasovať, aby mohol k tejto téme vystúpiť p. Rovinský. 

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 poslancov. 

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

    návrh bol prijatý. 
 

 

P. Rovinský – dnes bol uverejnený článok v košickom Korzári o postoji banského úradu a Ministerstva 
hospodárstva SR k ťaţbe a spracovaniu uránu v Košiciach. Tvrdí, ţe počas celej doby kauzy Jahodná – 

Kurišková sú predkladané nepravdivé informácie, sledujeme zavádzanie a podvádzanie verejnosti. Ku 
stanovisku Ministerstva hospodárstva SR a banských úradov chce povedať, ţe orgány územného 

plánovania nezasahujú do povoľovacej kompetencie banského úradu tým, ţe určia priestorové limity 
územia. Samospráva má legitímnu a legálnu kompetenciu určovať tieto limity funkčného vyuţitia 

územia. Nezasahujú do povoľovania banskej činnosti, pretoţe v tejto lokalite nedošlo k určeniu 

dobývacieho priestoru. Je zavádzajúce tvrdenie, ţe samospráva tým, ţe si určí svoje limity v územnom 
pláne, zasahuje do kompetencií banského úradu. Na druhej strane aj banský úrad musí rešpektovať 

únosnosť územia, to znamená, čo v ktorom území sa robiť môţe bez toho, aby vznikali iné škody. 
Banská činnosť sa nemusí realizovať v kaţdom mieste výskytu loţiska. Samospráva má právo 

rozhodovať o tom, či banská činnosť bude alebo nebude. Civilizovaný európsky a svetový štandard je 

dnes taký, ţe samosprávy môţu rozhodovať o tom, čo sa na ich území bude alebo nebude robiť. 
Orgán územného plánovania je povinný rešpektovať nielen ochranu nerastného bohatstva, ale aj iný 

verejný záujem. V článku v Korzári bolo hrubé zavádzanie verejnosti spočívajúce v tom, ţe pri citovaní 
paragrafu 15 bola citovaná iba jeho 1. časť, podľa ktorej orgán územného plánovania je povinný dbať 

nato, aby sa loţisko ťaţiť mohlo, ale nebola uvedená 2. časť paragrafu, podľa ktorej musí rešpektovať 

iný verejný záujem. Banská štátna správa nemôţe nerešpektovať samosprávou definovaný a 
v územnom pláne určený verejný záujem. Ak sa samospráva a banská štátna správa nedohodnú, je 

namieste vykonať rozporové konanie. Vyvoláva sa dojem, ţe ak banská štátna správa rozhodne 
o ťaţbe, tak orgán územného plánovania - obec nemá inú moţnosť len na to pristúpiť, čo nie je 

pravda. Sú prípady, kde samosprávy nepristúpili na tento argument, napríklad Banskobystrický 
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samosprávny kraj, mesto Detva, obec Dúbravy a ďalšie obce Podpoľania. V súčasnosti trvajú na 

odbornom vyjadrení v územnom pláne a zúčastnia sa aj rozporového konania. Kľúčové pre celú kauzu 

je dostať do územného plánu zákaz ťaţby a spracovania uránu. Minister ţivotného prostredia tvrdí, ţe 
štátu hrozí 20 - 30 miliónová arbitráţ, ak sa to nedá do územného plánu, tak suma sa môţe rátať nie 

v miliónoch, ale v miliardách. Príkladom je Gemerská Poloma, kde sa to zastavilo aţ v momente, keď 
uţ banské právo vzniklo a samospráva nesúhlasila. Vtedy uţ banská spoločnosť môţe vyčísliť, koľko 

do toho investovala, s akým ziskom počítala a môţe tieţ povedať, ţe nebude ťaţiť, ale chce peniaze. 

 
P. Ţelezník – poloţil otázku, či štátne správne orgány nekonali v súlade s banským zákonom. 

Odpovedal p. Rovinský - banská štátna správa vychádza z toho, ţe môţe rozhodovať o tom, čo bude 
alebo nebude zakázané v tom ktorom území, hoci nemá nato zmocnenie v zákone. Pritom koncepcia 

rozvoja územia ráta s tým, ţe samospráva má právo určovať, čo sa v ktorom území bude robiť. 
V územnom pláne nemôţe samospráva určiť také vyuţitie územia, ktoré by v budúcnosti mohlo brániť 

vyuţitiu chráneného loţiskového územia. Vyhlásiť zákaz ťaţby je v kompetencii samosprávy. 

 
P. Šmída - doplnil argument, ţe obmedzením ťaţby sa zároveň obmedzí vlastnícke právo štátu 

nakladať s touto vecou. 
Reagoval p. Rovinský – dôleţité je, či je verejný záujem zmeniť rekreačnú oblasť s významom 

vodohospodárskym na územie, ktoré bude na dlhé obdobie ekologicky zdevastované.  

 
Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju ukončil.  

 
P. Beňo predniesol pozmeňujúci návrh k prečítanému uzneseniu – navrhol vypustiť v jeho úvode slová 

„na základe príslušných právnych predpisov“. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

a) pripája sa k Výzve R. Ficovi, aby nepripustil ťaţbu uránu a zlata s pouţitím kyanidovej technológie 
(Výzva je prílohou tohto uznesenia), 

b) žiada predsedu vlády SR, aby okamţite vykonal opatrenia, na základe ktorých Ministerstvo 
hospodárstva SR a jemu podriadené orgány štátnej správy (banské úrady) zmenia svoje negatívne 
vyjadrenia vo vzťahu k legitímne určeným priestorovým limitom ťaţby v územných plánoch 
nerešpektujúce stanoviská verejnosti a dotknutých samospráv, 

c) vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili zákon o zákaze ťaţby uránu na 
území Slovenskej republiky a pomohli tak zabezpečiť ochranu zdravia a ţivotného prostredia 
obyvateľov MČ Košice - Sever, 

d) žiada starostu MČ Košice – Sever: 

1. aby v mene MČ Košice - Sever potvrdil pripojenie sa k Výzve podľa bodu a) poštou na 
adresu organizátora výzvy: o. z. Brečtan, Juraja Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; 

2. aby v mene MČ Košice - Sever doručil Výzvu podľa bodu a) a toto uznesenie predsedovi 
vlády SR; 

3. aby v mene MČ Košice - Sever oboznámil s bodom c) tohto uznesenia poslancov a 
predsedu Národnej rady SR. 

 

P. Filipko súhlasil, aby sa hlasovalo o protinávrhu p. Beňa. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. Beňa. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 
poslancov. 

 

Hlasovanie č. 5:   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
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4.1. Prerokovanie podnetu poukazujúceho na rušenie nočného kľudu a podávanie 

       alkoholu mladistvým 

 
Bod uviedol p. Filipko – informoval starostu, ţe všetci poslanci miestneho zastupiteľstva včera večer 

obdrţali email od p. Oravca, zrejme návštevníka Hokejového mestečka. Zaregistroval viac mladistvých 
potuţených alkoholom a rušenie nočného kľudu po 22.00 hod. Vytýkal poslancom, ţe akciu schválili a  

nedohliadajú na jej priebeh. P. Filipko kontaktoval v tejto veci p. Kováča, riaditeľa príspevkovej 

organizácie K – 13, hlavného organizátora tejto akcie. Ten bol uţ o tom informovaný, tieţ dostal ten 
email, uistil ho, ţe v tomto priestore sa nepodáva tvrdý alkohol, podáva sa len 10-stupňové pivo, 

dokonca je zákaz predaja cigariet, aby bola zabezpečená ochrana mladistvých. Podľa zistení si mnohí 
mladí ľudia podávajú cez plot fľaše s tvrdým alkoholom, potuţujú sa vonku alebo uţ prichádzajú na 

akciu v potuţenom stave, snaţia sa robiť opatrenia v tejto veci, ale celkom zabrániť sa tomu nedá.  
Poloţil otázku p. starostovi - na bilboardoch a reklamných pútačoch sa objavilo, ţe organizátorom 

akcie je K - 13 a starosta Marián Gaj, keďţe poslanci nemajú vedomosť, ţe mestská časť by bola 

oficiálnym organizátorom, chce vedieť, či starosta ako súkromná osoba je organizátorom alebo 
spoluorganizátorom Hokejového mestečka. Bolo by potrebné reagovať na podnet občana a sprísniť 

dozor pri plote, aby sa to obmedzilo, ešte nás čaká niekoľko dní tohto podujatia.  
 

Reagoval starosta – rád sa vyjadrí, je mu ľúto, ţe  tento email dostali všetci poslanci, ale mestská časť 

a on ho nedostali. Email mu preposlala pani kontrolórka. V reklamných pútačoch sa uvádza, ţe 
organizátorom je starosta MČ (bez uvedenia mena) a K – 13. Technicky všetko zabezpečuje K – 13, 

MČ sa ponúkla poskytnúť poţiarnu hliadku, a to 2 zamestnancov na jeden zápas, mzdové náklady 
budú vyfakturované K -13. Mestská časť nie je na podujatí finančne ani organizačne zainteresovaná. 

P. Oravcovi napísal email, ţe sa s ním rád stretne. Keďţe zápasy končia väčšinou po 22. hod., tak hluk 
zrejme vznikol pri odchode fanúšikov z areálu. Prisľúbil sprísniť kontrolu ohľadom alkoholu a cigariet.  

 

 
5.  Záver 

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

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

 
Košice, 12.5.2014 

 
Zapísala:  

 

Iveta Pankovičová     „podpísané“ 
zapisovateľka 

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

Zápisnicu overili: 
               

Peter Berta 

poslanec      „podpísané“ 
 

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

 

Richard Šmída 
poslanec      „podpísané“ 

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

  
 

Marián Gaj  

starosta       „podpísané“ 
 

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


