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Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 
  Listina prítomných z 18.6.2014 

Správa mandátovej komisie 
  Sľuby poslancov MZ MČ Košice – Sever 

  Osvedčenia poslancov 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 
    Správa o činnosti kontrolórky MČ za obdobie od 1.3.2014 do 11.6.2014 

  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ na 2. polrok roku 2014 
  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2013 s prílohami 

  Stanovisko kontrolóra MČ k návrhu Záverečného účtu za rok 2013 
  Zápisy skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: streda, 18. júna 2014, od 15.00 do 17.30 hod. 

     
Počet  zvolených poslancov: 23 

 

Počet prítomných:   15 
 

Počet neprítomných:  8   
poslanci Dobránska, Kalanin, Ténai, Košičan,  

Skalický, Beňo, Szabó, Gajdoš  
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jana Nováková – kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever 
 

 
 

Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril XXXIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, privítal 
poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 12 

poslancov a teda MZ je uznášaniaschopné.  
 

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

 

Starosta Marián Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Annu Zimmermannovú a Petra Bertu 
a za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 

               
Starosta M. Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Pavla Ţelezníka, Vladimíra Sedláka                 

            a Vladimíra Gürtlera 

 
Starosta M. Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov Martinu Červeňákovú, Jozefa Filipka       

                                              a Ladislava Kuczika 
 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 

 
Hlasovanie č. 1:  za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

 
návrhovú komisiu v zloţení: Pavol Ţelezník, Vladimír Sedlák a Vladimír Gürtler 

 

mandátovú komisiu v zloţení: Martina Červeňáková, Jozef Filipko a Ladislav 
Kuczik 

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

 

Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Románovú, p. Palkovú a p. Zahorjanovú, ktorí budú 
vykonávať funkciu skrutátorov.  
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3.  Schválenie programu rokovania 

    

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

 
Návrh na zmenu programu – vypustenie jedného bodu a doplnenie iného bodu podal poslanec 

Ţelezník, ktorý navrhol: vypustiť bod 12. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov 

zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy, z dôvodu, ţe sa poslanecké dni 
nekonali. Bod 12 navrhol nahradiť pod rovnakým číslom novým bodom s názvom Informácia 

o ukončení verejnej zbierky na detské ihriská vyhlásenej Mestskou časťou Košice – Sever.  
 

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

Hlasovanie o 1. návrhu poslanca Ţelezníka – vypustení bodu 12. Správa o stave vybavenia dopytov 
a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 11,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 (p. Gürtler)   
 

Bod Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní 
do poslaneckej knihy bude vypustený z programu rokovania. 
 

Hlasovanie o 2. návrhu poslanca Ţelezníka - doplnení bodu Informácia o ukončení verejnej zbierky na 

detské ihriská vyhlásenej Mestskou časťou Košice – Sever.  
 

Hlasovanie č. 3:  za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 0   
 

Bod Informácia o ukončení verejnej zbierky na detské ihriská vyhlásenej Mestskou časťou Košice – 
Sever bude doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod 12. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever s dvomi zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.  

 
Hlasovanie č. 4:  za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
 
Uznesenie:   MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XXXIV. 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. Zánik poslaneckých mandátov, vyhlásenie nastúpenia náhradníkov a zloţenie sľubu 

náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov MZ MČ Košice - Sever 

5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
6. Správa o plnení uznesení MZ  

7. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 1.3.2014 do 11. 6.2014  
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever na 2. polrok roku 2014 

9. Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2013, stanovisko kontrolórky MČ Košice - Sever 

k záverečnému účtu MČ Košice – Sever za rok 2013 
10. Prerokovanie platu starostu a kontrolórky MČ Košice – Sever na rok 2014 

11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
12. Informácia o ukončení verejnej zbierky na detské ihriská vyhlásenej MČ Košice - Sever 

13. Interpelácie a dopyty poslancov 
14. Rôzne 

15. Záver 
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4.  Zánik poslaneckých mandátov 

 

Starosta oboznámil poslancov so skutočnosťou, ţe tento bod je zaradený do programu XXXIV. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na základe ustanovenia § 25 ods. 2 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát 
poslanca zaniká, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva. Podľa prezenčných listín zo zasadnutí MZ MČ Košice – Sever sa počas jedného roka 

nezúčastnili ani raz na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dvaja 
poslanci: Mgr. Natália Novitzká a Marcel Vargovčák.  

V zmysle ustanovenia § 51 ods. 1 prvá veta zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve 

mandát, nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý 
získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za 

poslanca. Podľa Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti do miestneho 

zastupiteľstva a starostu mestskej časti zo dňa 28.11.2010 náhradníkmi na uprázdnené mandáty vo 
volebnom obvode č. 1 podľa počtu získaných hlasov sú: Ing. Ladislav Gööz a Ing. Mária Tomášová. 

Náhradníci po zloţení zákonom predpísaného sľubu nastúpia za poslancov Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice – Sever na uprázdnené mandáty poslancov Mgr. Natálie Novitzkej a Marcela Vargovčáka.  

 

Potom starosta vyhlásil päťminútovú prestávku pre prácu mandátovej komisie.  
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Richard Šmída, kvórum sa zvýšilo na 13 poslancov.  
 

Po prestávke poslanec Filipko predniesol správu mandátovej komisie, ktorá pracovala v zloţení: 
Martina Červeňáková, Jozef Filipko a Ladislav Kuczik. V nej sa konštatuje, ţe poslanci za volebný 

obvod č. 1 Vargovčák a Novitzká sa počas jedného roka nezúčastnili ani jedného zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva. Pri posudzovaní zániku mandátu komisia tieto skutočnosti nemala moţnosť 
zistiť podľa prezenčných listín, nakoľko originály listinných materiálov zo zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva v roku 2013 boli dňa 2.4.2014 odovzdané na Okresnú prokuratúru Košice I za účelom 
vykonania previerky. Komisia postupovala podľa výkazu vypracovaného miestnym úradom, kde je 

moţné zo zápisníc presne zistiť, ktorý poslanec bol prítomný alebo neprítomný na jednotlivých 

zasadnutiach MZ. Z uvedených zistení vyplývalo, ţe poslanec Marcel Vargovčák a poslankyňa Natália 
Novitzká sa počas roka nezúčastnili ani jedného zasadnutia, preto im zo zákona poslanecký mandát 

zaniká. Mandátová komisia MZ MČ Košice - Sever na základe tejto skutočnosti preskúmala Zápisnicu 
miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti do miestneho zastupiteľstva a starostu 

mestskej časti konaných dňa 27. 11. 2010 a podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. 

overila nastúpenie náhradníkov na poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Ladislava Gööza a Ing. 
Márie Tomášovej, ktorí získali najväčší počet hlasov v príslušnom volebnom obvode č. 1, v ktorom sa 

uprázdnili mandáty, ale neboli zvolení za poslancov MZ.  Mandátová komisia MZ na základe zistených 
skutočností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever, aby zobralo na vedomie zánik 

mandátu poslancov MZ MČ Košice – Sever Marcela Vargovčáka a Mgr. Natálie Novitzkej zo zákona 
a overenie mandátu náhradníkov Ing. Ladislava Gööza a Ing. Márie Tomášovej na uvoľnené mandáty 

poslancov MZ MČ Košice – Sever vo volebnom obvode č. 1. 

 
Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
správu mandátovej komisie 
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1. o zániku mandátu poslancov MZ MČ Košice – Sever Mgr. Natálie Novitzkej 
a Marcela Vargovčáka v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
2. o overení mandátu náhradníkov Ing. Ladislava Gööza a Ing. Márie Tomášovej na 

uprázdnené mandáty poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo 
volebnom obvode č. 1 v zmysle ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5  za – 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Sedlák prečítal sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, ktorý Ing. 

Ladislav Gööz a Ing. Mária Tomášová potvrdili slovami „To sľubujem“ a svojími podpismi. 

Starosta zablahoţelal p. Tomášovej a p. Göözovi k funkcii poslanca. 
 

P. Ţelezník prečítal k tomuto bodu druhé uznesenie.  
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
 

a)    berie  na  vedomie  zloženie  zákonom  predpísaného  sľubu poslancov Miestneho 
       zastupiteľstva MČ Košice – Sever  Ing. Ladislava Gööza a Ing. Márie Tomášovej 
 
b)    vyhlasuje nastúpenie Ing. Ladislava Gööza a Ing. Márie Tomášovej za poslancov 
       Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na uprázdnené mandáty poslancov 
       Mgr. Natálie Novitzkej a Marcela Vargovčáka. 

 
                                                                               

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov, 
hlasovalo 14 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 6  za – 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 1 nehlasoval 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Noví poslanci si z rúk starostu prevzali osvedčenia. Starosta MČ Košice – Sever poďakoval za 

vykonanú prácu p. Novitzkej a p. Vargovčákovi. 

 
 

5.  Správa o činnosti starostu MČ Košice - Sever    
 

Starosta Gaj predniesol Správu o činnosti starostu za obdobie od 12.3.2014 do 18.6.2014. Za 
predchádzajúce obdobie sa okrem beţnej agendy a rozhodovacej činnosti súvisiacej s výkonom 

funkcie starostu venoval absolvovaniu pracovných stretnutí s predstaviteľmi samosprávy, absolvoval 

osobné stretnutia s predstaviteľmi mesta Košice, primátorom mesta, zúčastnil sa zasadnutia Rady 
starostov, komisií pri MZ, osobných stretnutí s občanmi MČ. Podnety, s ktorými sa občania naňho 

obracali sa týkali susedských vzťahov, čistoty, objavila sa problematika hluku, dopravy a parkovania. 
Uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom Správy mestskej zelene v Košiciach. Ďalšou aktivitou bola 

spolupráca v projekte výstavby detských ihrísk, úpravy zelene, kosenia, spolupráca s neziskovou 

organizáciou K 13, ktorá sa týkala Hokejového mestečka, stretnutie s Mestskou políciou stanice Sever 
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aj Staré Mesto. Starosta technicky a finančne  podporil materské a základné školy v tejto MČ. Zúčastnil 

sa na oslavách 50. výročia MŠ Park mládeţe. Navštívil aj MŠ Boţeny Němcovej a gymnázium Park 

mládeţe. MČ Košice - Sever bola hostiteľom odborného seminára, ktorý bol venovaný ľuďom 
postihnutým Downovým syndrómom. Na tomto seminári sa starosta aj osobne zúčastnil. Zúčastnil sa a 

technicky podporil akciu Severská desiatka na Bankove, rovnako slávnosti pri príleţitosti posvätenia 
sochy pátra Pia na košickom hrade. V pôsobnosti MČ Košice - Sever je aj Dom seniorov –  v jeho 

suteréne je moţnosť hrať stolný tenis a cvičiť, starosta sa osobne zúčastňoval rôznych aktivít 

seniorov, napr. bowlingu, návštevy súkromnej záhrady, prednášky na témy Včely a Kaktusy. 
V spolupráci s Radou seniorov bol rozvinutý plán činnosti na jún, no najmä je naplánovaná činnosť 

Senior domu od mesiaca september s novým zamestnancom úradu. Starosta MČ sa zúčastnil aj na 
benefičných akciách mesta Košice a na Májových dňoch mesta.      

 
Po prednesení správy o činnosti otvoril starosta diskusiu, nakoľko sa do nej nikto neprihlásil, diskusiu 

ukončil a poţiadal p. Ţelezníka o prečítanie 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, hlasovalo 15 poslancov. 
 

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

 
6.  Správa o plnení uznesení MZ 

 

Správu predniesla kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever, ktorá uviedla, ţe na miestnej rade, ktorá 
sa konala 4. júna 2014 členovia miestnej rady v súčinnosti so starostom posudzovali plnenie uznesení 

a vyjadrili sa ku kaţdému uzneseniu. Tento postup kontroly plnenia úloh je v súlade s rokovacím 
poriadkom MZ. Na tomto základe bola vypracovaná Správa o plnení uznesení, ktorá je prístupná na 

internetovej stránke MČ. Boli vypracované a predloţené aj návrhy uznesenia k tejto správe. Na 

miestnej rade sa členovia vyjadrili, ţe sa ešte k niektorým bodom uznesení vrátia a preto môţe dôjsť 
k zmene návrhu uznesenia.  

 
Starosta M. Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 
Prihlásil sa poslanec Ţelezník ohľadom ihriska na Polianskej ulici a tlmočil ţiadosť občanov o zvýšenie 

ochranného pletiva, lebo ihrisko je v tesnej blízkosti iného detského ihriska pre menšie deti. Zároveň 

poţiadal, aby uznesenie prijaté v minulosti ostalo naďalej v platnosti.  
Reagoval p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti - ide o projekt z predchádzajúceho 

obdobia, kde vyvýšená časť so sieťou, ktorá tvorí ochranu proti prelietavaniu lôpt je súčasťou 
mantinelov, ktoré sú na športovisku osadené a sú typizovanou časťou hliníkovej konštrukcie, do ktorej 

nie je doporučované zasahovať. Bolo by moţné realizovať stavbu samostatnej novej steny  

s osadením za existujúce mantinely. Takéto riešenie predstavuje investičný náklad, s ktorým sa zatiaľ 
v rozpočte nepočítalo. 

 
Poslanec Filipko oznámil, ţe v súlade s uznesením č. 282/2014 urobil a rozposlal poslancom a zaslal na 

úrad Harmonogram poslaneckých dní. Harmonogram bol schválený dňa 12.3.2014. Poslanci v 
Harmonograme poslaneckých dní sú zoradení podľa abecedy, poslanecké dni sa začnú konať dňa 

25.6.2014 vţdy v čase od 16.00 do 17.00 hod. Na starostu MČ mal poţiadavku, aby v aktualitách na 
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webe bola informácia o tom, v ktorý deň má ktorý poslanec poslanecký deň a aby bol určený priestor, 

kde bude poslanecká kniha. Starosta prisľúbil, ţe úrad zariadi, aby kaţdú stredu poslanecká kniha bola 

v Senior dome na dohodnutom mieste, o čom bude dopredu zaslaný oznam na webovej stránke 
úradu. Na otázku starostu, či je potrebné telefonicky preverovať účasť poslancov na poslaneckom dni, 

dostal odpoveď, ţe kaţdý poslanec vo svojom záujme by si mal termín zapisovať a v prípade, ak sa  
nemôţe dostaviť, vybaviť si náhradu alebo oznámiť, ţe sa nemôţe zúčastniť.  

 

Viac sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta poţiadal návrhovú komisiu o prečítanie čísel uznesení, 
ktoré zostávajú v platnosti, ktoré sú splnené a zároveň sa vypúšťajú zo sledovania a ktoré sa 

vypúšťajú zo sledovania. 
 

P. Sedlák prečítal návrh uznesenia. 
 

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,  124/ 2012 
                          190, 206, 207, 220 /2013 
                         263, 277,278, 279, 282, 283/2014 
          
         3. konštatuje, že splnené sú uznesenia a zároveň  vypúšťajú sa zo sledovania, 
             uznesenie číslo :  

92, 136, 162/ 2012  
             163, 186, 218, 230, 233, 234, 235, 236, 249, 258 / 2013 
             261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 280, 281, 284,   
             285/2014 
        4. vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo :                                            
             150,  200, 214, 238, 242, 244 / 2013  
             260, 262 /2014.                                                                        
   

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

Hlasovanie č. 8  za – 14,  proti – 1,  zdrţal sa – 0 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

                      
7.  Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 1.3.2014 do 11.6.2014 

 

Správu predniesla kontrolórka MČ a povedala, ţe je spolu s ostatnými materiálmi zverejnená na 
internetovej stránke MČ Košice - Sever. Vykonala kontrolu jednotlivých uznesení, kontrolu trhovísk 

v pôsobnosti MČ, sú tu tri trhoviská Merkúr, Mier a Podhradová. Urobila prehľad príjmov – ku 
31.5.2014 je plnenie 41,95 percent očakávaných príjmov rozpočtu. Kontrolórka vykonala kontrolu 

jednorazových dávok v hmotnej núdzi poskytnutých v rokoch 2012 a 2013 – kontrola ţiadostí 
a čerpania rozpočtu. V roku 2013 nebolo vyhovené 29 ţiadostiam o dávku, v r. 2012 bolo vyhovené 

všetkým ţiadostiam. Vypracovala stanovisko k návrhu Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 

2013 a odporučila Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever vyhodnotenie finančného 
hospodárenia a Záverečný účet MČ Košice – Sever na rok 2013 prerokovať a schváliť bez výhrad. Bol 

vypracovaný návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014, ktorý vyplýva zo zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolórka MČ vykonala viacero ďalších 

kontrol, zúčastňovala sa zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a komisií. Zúčastnila sa aj 
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konferencie Zdruţenia hlavných kontrolórov. Vykonávala aj ďalšie činnosti spojené s funkciou 

kontrolóra MČ, podrobná  správa je uvedená na webovej stránke úradu.  

 
Pretoţe sa do diskusie otvorenej starostom nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril a poţiadal p. 

Sedláka, aby prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever za obdobie od 1.3.2014 do 11.6.2014.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9  za – 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

  Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Andrej Dobránsky, kvórum sa zníţilo na 14.                    
                                                                                     

 

8.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever na 2. polrok roku 2014 
 

Návrh predniesla kontrolórka MČ. Predloţenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti vyplýva kontrolórke zo 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh bol vypracovaný 

29.5.2014 a zverejnený dňa 2.6. 2014, t.j. viac ako 15 dní pred rokovaním MZ.  
 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, p. Sedlák prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
 s c h v a ľ u j e  návrh Plánu kontrolnej činnosti                          
 kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever na 2. polrok 2014 
 
 a   p o v e r u j e  kontrolórku MČ Košice - Sever na vykonávanie  
 kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti na  2. polrok 2014.     
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 10  za – 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

9.  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2013, stanovisko kontrolórky Mestskej časti  
     MČ Košice –    Sever k Záverečnému účtu MČ Košice – Sever za rok 2013 

 

Starosta vyzval p. Luczyho, vedúceho oddelenia ekonomického a hospodárskej správy, aby sa ujal 
slova a prečítal stanovisko audítorky Ing. Duditšovej. Podľa správy audítorky neboli zistené ţiadne 

závaţné nedostatky a doporučuje Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2013 schváliť  bez výhrad. 
Starosta poţiadal o stanovisko aj kontrolórku MČ, ktorá povedala, ţe sa zamerala najmä na zákonnosť  

záverečného účtu. V zmysle zákona bola účtovná uzávierka overená audítorom, bol aj včas 
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uverejnený. Všetky zákonné podmienky boli splnené a preto aj ona odporučila miestnemu 

zastupiteľstvu Záverečný účet MČ Košice – Sever na rok 2013 prerokovať a schváliť bez výhrad.  

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

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
1. Berie na vedomie: 
-   Stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu MČ Košice – Sever za rok 2013 
-   Dodatok správy nezávislého audítora pre MČ Košice – Sever ku dňu 31.12.2013 
-   Hodnotiacu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever za rok 2013 
-   Výročnú správu MČ Košice – Sever za rok 2013 
 
2. Schvaľuje 
-    Záverečný účet s výrokom „Celoročné hospodárenie MČ Košice – Sever za rok 2013 sa   

schvaľuje bez výhrad“ 
-    Prebytok  rozpočtu  a  prevod  prebytku  rozpočtu  MČ  Košice – Sever  vo   výške 

80 592,80  €  do rezervného fondu MČ Košice – Sever 
-    Účtovnú stratu a preúčtovanie účtovnej straty za rok 2013 vo výške 15 210,08 €  

zápisom 428/431.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 14 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 11  za – 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

10.  Prerokovanie platu starostu a kontrolórky MČ Košice – Sever na rok 2014 
 

Tento bod uviedol p. Luczy, ktorý povedal, ţe v súlade s § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa 
predkladá na prerokovanie výška platu starostu MČ prepočítaná podľa údajov zverejnených 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za r. 2013 a počtu obyvateľov MČ k 31.12.2013. Rovnako podľa zákona sa 

postupovalo v prípade určenia platu kontrolórky MČ. 

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

 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a) podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 
v znení neskorších predpisov určuje plat starostu MČ Košice – Sever pre rok 2014 
podľa ustanovenia § 3 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 1 bod 6 zákona 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 2 382 € mesačne ako 
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2,89 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
b) podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat kontrolóra MČ Košice – Sever pre 
rok 2014 vo výške 1477 € mesačne ako súčin priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,24. 

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

 
Hlasovanie č. 12  za – 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

11.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
 

O tomto bode informoval p. Hučko. Rozdelil aktivity na vlastné a tie, ktoré si svojou rozsiahlosťou, 
resp. významom ţiadajú, aby boli o nich poslanci informovaní. Mestská časť pripravuje výstavbu 

parkovísk, čo je náročnejšia aktivita vzhľadom nato, ţe je potrebné územné aj stavebné konanie. Ďalej 

sa bude riešiť problematika detských ihrísk. Územné konania na obe lokality Študentská a Odborárska,  
sú rozbehnuté. V priebehu krátkeho času bude mať stavebný úrad všetky podklady k dispozícii a bude 

môcť rozhodnúť vo veci umiestnenia stavieb. Zároveň bude MČ Košice - Sever ţiadať na špeciálnom 
stavebnom úrade vydanie stavebných povolení. Prebiehajú rokovania so Správou mestskej zelene. 

V jesennom termíne by mala MČ zrealizovať dve detské ihriská. Dôleţité aktivity v tomto smere boli 
riešené aj na Komisii dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia. 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
 

P. Zimmermannová - spomenula problém obyvateľky na Jazdeckej ulici, ktorá si odkúpila plochu, kde 
je v súčasnosti kus zelene a kus cesty. Časť  cesty je  pred susedným rodinným domom s tým, ţe tam 

bude mať parkovacie miesto. Komisia s takýmto riešením vyjadrila nesúhlas, lebo mala za to, ţe ide 

o konflikt osobného vlastníctva a verejného záujmu. Cesta v tejto lokalite je obojsmerná a týmto 
postupom by sa stala jednosmernou.   

Ďalej otvorila problém výstavby bytového domu na Lomnickej ulici, kde investor odkúpil zauhľovňu 
a chce svoje súkromné vlastníctvo zhodnotiť výstavbou bytového domu. Investor vyriešil problém 

parkovania obyvateľov tohto bytového domu tým, ţe autá budú parkovať nad sebou a to tým 

spôsobom, ţe keď prvé vojde, zdvihák mechanického zariadenia ho zdvihne hore a miesto na vchod 
do parkovacej garáţe má druhé auto, to znamená, ţe na jednom mieste môţu parkovať dve autá. 

Parkovanie posunul do svojho objektu. Poslankyňa vyslovila obavu, ţe nie všetci obyvatelia bytového 
domu budú túto garáţ vyuţívať, ak nájdu voľné miesto v blízkosti, zaparkujú tam. Dom, ktorý susedí 

so zauhľovňou fakticky nemá parkovacie miesta pred domom. Obyvatelia sú nútení parkovať 
v blízkosti, resp. na zelenej ploche. Ďalším problémom môţe byť, ţe investor po dokončení stavby, ale 

aj pred dokončením stavby môţe poţiadať o zmenu účelu stavby, môţe objekt predať a nasledujúci 

vlastník nemusí stav akceptovať v pôvodnej dohode medzi MČ a investorom. Tento proces pôjde uţ 
mimo obyvateľov a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever. Z tohto dôvodu sa jej zdá nekorektné 

túto stavbu odsúhlasiť.  
Napriek tomu, ţe úrad nemá vecné pripomienky prečo neodsúhlasiť stavbu, nakoľko investor problém 

parkovania vyriešil, ona ako jediná na zasadnutí hlasovala proti a vyzýva prítomných k zamysleniu sa 

aj nad tým, ako budú aj obyvatelia okolitých dotknutých bytoviek zasiahnutí touto prípadnou 
výstavbou. Preto navrhuje prijať uznesenie s výhradou, nakoľko obyvateľov nemoţno nútiť, aby 

parkovali v garáţi a účel stavby je moţné zákonným spôsobom zmeniť. Prečítala návrh uznesenia. 
      

Starosta vyhlásil päťminútovú prestávku, aby poslanci mohli upraviť alebo zmeniť návrh uznesenia.  
Po prestávke starosta pokračoval v rokovaní a poţiadal p. Zimmermannovú, aby prečítala návrh 

uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever 
 
   a) berie na vedomie informáciu o zámere výstavby bytového domu na Lomnickej ulici 
 
    b) nesúhlasí s touto výstavbou,  a to predovšetkým  s ohľadom  na  skutočnosť,  že        

nepovažuje riešenie statickej dopravy v plánovanom objekte za dostatočné a to aj 
s ohľadom na väzby na bezprostredné okolie. 

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

 
Hlasovanie č. 13  za – 11,  proti – 0,  zdrţal sa – 2 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

12.  Informácia o ukončení verejnej zbierky na detské ihriská  

       vyhlásenej Mestskou časťou Košice - Sever 
 
O zbierke na detské ihriská v MČ Košice – Sever informoval starosta Marián Gaj. V roku 2013 bola 
vyhlásená zbierka na sedem detských ihrísk s dátumom ukončenia zbierky 31.5.2014. Jednotlivé 

ihriská mali svoje variabilné symboly, svoje podúčty, takţe je ľahko kontrolovateľné, na ktoré ihrisko, 

kto daroval akú finančnú sumu. Jednotlivé ihriská dostali rôznu výšku príspevkov – v minimálnej 
hodnote 19 EUR na Hlinkovej ulici, maximálna hodnota dosiahla 167 EUR na Gerlachovskej ulici. 

Celkový príjem od darcov predstavuje 540,18 EUR. Táto suma je hlboko pod očakávania, ktoré mal  
úrad aj pri návrhu rozpočtu. Darcami boli fyzické osoby aj právnické osoby. Starosta poukázal na 

skutočnosť, ţe v rámci úpravy rozpočtu, ktorý bude v septembri 2014, by mohla MČ vyčleniť určitý 
obnos financií a doloţila by percentuálne na jednotlivé ihriská. Druhou alternatívou je podľa moţností 

na poţiadanie darcov finančné dary vrátiť. Oddelenie rozvoja MČ by si malo tieto ihriská prejsť 

a vyšpecifikovať  aspoň v minimálnom objeme, čo je moţné za tieto finančné prostriedky na ihriskách 
vykonať – oprava plota, dať nový piesok, resp. osadiť nejaké herné prvky. Je na prítomných 

poslancoch, ako rozhodnú v tejto veci s tým, ţe úrad je povinný urobiť vyúčtovanie a vyčísliť zbierku, 
zároveň do 30 dní vypracovať správu na okresný úrad, kde bola zbierka registrovaná a vyhlásená. 

Informácie o tom, ako sa rozhodne, budú uverejnené na webe. 

 
Starosta otvoril k tejto téme diskusiu. 

Poslanec Ţelezník - označil zbierku za neefektívnu, minula sa účinku. Na stránke úradu zachytil 
vyhlásenia ohľadom údajných 20 percent, ktoré uţ má MČ sľúbených od sponzorov. Starosta 

reagoval, ţe nevie o ţiadnych prísľuboch. Za finančnú komisiu predniesol návrh pána Ténaia, ktorý 

navrhoval, aby poslanci jeden poslanecký plat venovali na túto zbierku. Pán Ţelezník pripravil návrh 
uznesenia, kde MZ MČ Košice – Sever ţiada Miestny úrad Košice - Sever, aby spracoval návrh 

moţnosti vyuţitia dobrovoľnej zbierky na detské ihriská v súlade s účelom, na ktorý bol určený 
a predloţil ho na rokovanie. 

Poslanec Filipko vyjadril poľutovanie nad výsledkom zbierky a navrhol listom osloviť darcov ohľadom 
vrátenia finančného daru, ak je táto moţnosť z právneho hľadiska moţná. 

P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností sa vyjadril, ţe nie je isté, či sú 

všetky príspevky adresné. Peniaze by sa mali pouţiť na účel, na ktorý boli určené.  
Poslanec Šmída sa pýtal starostu, či úrad vyvodil závery z toho, ako málo peňazí sa vyzbieralo a zistil  

dôvody, prečo zbierka tak dopadla. Starosta odpovedal, ţe mu úrad ešte na toto nedal stanovisko, 
preto sa zatiaľ nevie vyjadriť.  

Poslanec Ţelezník spomenul, ţe podkladom k realizácii zbierky bol aj verejný prieskum, ktorý hovoril 

o tom, ţe obyvatelia dotknutých častí súhlasia a majú o zbierku záujem, prečo teda reálne dopadla 
zbierka na detské ihriská takým nezáujmom.  
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Starosta uviedol, ţe zbierka na detské ihriská bola agendou pána prednostu Polačeka a pracovníkov na 

sekretariáte starostu, všetci títo pracovníci uţ nie sú zamestnancami úradu. Starosta sám mal k 

zbierke skeptický postoj. 
Nato poslanec Šmída reagoval, aby starosta nerobil z bývalých zamestnancov hromozvod všetkého 

zlého, čo sa na úrade stalo, lebo na všetkom je aj starostov podpis. Starosta povedal, ţe sa hanbí za 
to, ako zbierka na detské ihriská dopadla. Prisľúbil, ţe úrad aj on sám ako štatutár MČ bude tlmočiť  

stanovisko aj na stránke úradu.  

Poslanec Šmída sa pýtal, čo sa urobilo pre popularizáciu zbierky, lebo jemu sa zdalo, ţe takmer nič.  
Reagoval p. Stavrovský -  po tom, čo bola zbierka vyhlásená, bola propagovaná aj v rámci Adventných 

trhov, ľuďom bola vysvetľovaná myšlienka zbierky a občania boli aj priamo oslovovaní. Zároveň sa na 
kaţdom z miest, kde sa plánovala revitalizácia detského ihriska, uskutočnili stretnutia s občanmi. Preto 

vyslovil presvedčenie, ţe pre myšlienku zbierky sa neurobilo málo.  
Poslanec Šmída konštatoval, ţe teda nevieme, prečo sa vyzbieralo tak málo peňazí. Starosta reagoval, 

ţe to môţe súvisieť  s celkovým stavom spoločnosti. 

 
Keďţe sa nikto viac k predmetnej téme do diskusie nehlásil, starosta ukončil diskusiu.  

Poţiadal p. Ţelezníka, aby prečítal návrh uznesenia, ktorý pripravil. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
žiada 
 
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, aby spracoval návrh možnosti využitia 
dobrovoľnej zbierky na detské ihriská v súlade s účelom, na ktorý bol určený a predložil 
ho na rokovanie komisií a miestnej rady. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14  za – 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
13.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Poslanec Kuczik informoval, ţe oslovil spoločnosť Billa na sídlisku Mier, nakoľko sa občania naňho 
obrátili, či by pred predajňou nebolo moţné mať stojan na bicykle. Pýtal sa, či na miestny úrad 

neprišla reakcia zo strany spoločnosti a dal na zváţenie, či by stojany nebolo moţné osadiť v réţii MÚ. 
  

Ďalej chcel vedieť, akým spôsobom bol ukončený pracovný pomer s dvoma zamestnancami úradu – 
pánmi Polačekom a Gibódom.  

Reagoval p. Stavrovský - ide o kompetencie starostu a aj o citlivé informácie osobnej povahy. 

 
Poslankyňa Zimmermannová predniesla problém mimoriadne veľkého neporiadku v okolí Azylového 

domu na Vodárenskej ulici, či je moţné niečo s tým robiť. Venovala sa aj problému známok pre psov, 
ktoré nakupuje MÚ a predáva občanom, ktorí majú psa. MÚ dáva informáciu aj Magistrátu mesta 

Košice, no pani poslankyňa má informáciu, ţe nie všetci majitelia psov so známkami platia za psa daň. 

Miestny úrad pracuje na tom, aby databázy medzi MÚ a MMK boli kompatibilné. 
Poslednou vecou, s ktorou sa poslankyňa obrátila na MÚ je, ţe občania vyjadrujú nespokojnosť s tým, 

ako sú oblepené autobusy rôznymi plagátmi a niekedy je vystupovanie z autobusu neprehľadné. Ide 
pritom aj o cudzincov, ktorí navštevujú Košice a nevedia tak, kde sa nachádzajú a kde majú vystúpiť, 

okrem toho to zabraňuje výhľadu na mesto.  
Reagoval starosta MČ - čiastočne vysvetlil oblepenie plagátmi tým, ţe je bohatý volebný rok.    
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Ďalšie interpelácie a dopyty poslanci nemali, starosta prešiel k ďalšiemu bodu. 

 

 
14.  Rôzne 

 
Starosta dal slovo p. Stavrovskému a poţiadal ho o informáciu ohľadom počtu poslaneckých mandátov 

a informácie súvisiace s problematiku určenia počtu poslancov pre nasledujúce komunálne voľby.  

P. Stavrovský povedal, ţe uţ miestnu radu informoval - pôvodne uţ na tomto rokovaní chcel MÚ 
prerokovať ako jeden z bodov programu rokovania: Ustanovenie počtu obvodov, počtu poslancov, no 

objavilo sa niekoľko nevyriešených právnych otázok, napr. kedy  je miestne zastupiteľstvo oprávnené 
o tom rozhodnúť, keď ešte voľby nie sú vyhlásené.  

Ďalším právnym problémom je, ţe nakoľko pre stanovenie počtu poslancov je rozhodujúci počet 
obyvateľov danej MČ, je dôleţité vedieť, z akého zdroja pre učenie počtu obyvateľov vychádzať, či 

z údajov štatistického úradu alebo z evidencie MÚ. Údaje sa rôznia takým spôsobom, ţe podľa 

Štatistického úradu SR má mestská časť nad 20 tisíc obyvateľov a  podľa evidencie MÚ pod 20 tisíc 
obyvateľov. Hranica 20 tisíc obyvateľov je pritom určujúca na počet poslancov v MZ. Ide o počet od 9 

do 11 alebo od 11 do 13 poslancov. 
Problémom je aj určenie, ku ktorému dňu je počet obyvateľov určujúci, nakoľko aj tu je moţné brať 

do úvahy viaceré moţnosti: k 1.1., ku dňu vyhlásenia v Zbierke zákonov, ku dňu, kedy o tom 

rozhoduje MZ. Tieto otázky boli zhrnuté do listu, ktorý MÚ adresoval Ministerstvu vnútra SR. Je  
vhodné počkať na odpoveď.  

Hovorca predsedu Národnej rady SR sa pred časom vyjadril, ţe čakali na doplňujúce komunálne 
voľby, ktoré mali prebehnúť v júni a údajne v prvej dekáde mesiaca júl by mal byť vyhlásený termín 

volieb do orgánov samosprávy obcí. Očakáva sa, ţe by to mal byť 15. alebo 22. november 2014 a pre 
MÚ z toho vyplýva povinnosť najneskôr 65 dní pred dňom konania volieb rozhodnúť o tejto 

skutočnosti. Ak by sa vychádzalo z týchto novembrových dátumov, tak termín zastupiteľstva by bol 

10.9.2014. Poslanci dávali návrh na posunutie termínu, to však pravdepodobne nebude moţné 
akceptovať, preto poţiadal p. Stavrovský prítomných, aby vyslovili všeobecný súhlas s termínom 3.9 

alebo 10.9., aby bolo moţné dodrţať 65-dňovú zákonnú lehotu. Dovtedy  by mala prísť aj odpoveď 
z MV.  Pred zvolaním zastupiteľstva by bolo vhodné aspoň stretnutie s poslaneckými klubmi.  

Poslanec Filipko v súvislosti s posunom termínu volieb pripomenul Harmonogram poslaneckých dní,  

starosta sľúbil, ţe ho MÚ prepošle. 
     

P. Stavrovský informoval o stave podnetu ohľadom ťaţby uránu na prokuratúre. Prokurátor 
s poukazom na vybavenie podobného podnetu iného podnecovateľa povaţoval podnet MČ za 

vybavený, nakoľko tomuto podnecovateľovi odpovedal a v podnete MČ nevzhliadol iné nové 

skutočnosti, ktorými by sa mal zaoberať. S týmto sa právne nestotoţňuje, nakoľko podľa jeho názoru 
Ministerstvo ţivotného prostredia hrubo procesne porušilo návrh MČ na obnovu konania, ktorý 

zamietol z dôvodu, ţe MČ Košice - Sever nebola účastníkom pôvodného konania. Práve toho sa 
mestská časť domáhala, aby bola účastníkom konania. MČ sa hodlá dotazovať na vysporiadanie tejto 

záleţitosti, prečo sa ňou prokuratúra nezaoberala.  
Na otázku poslanca Ţelezníka, či úrad nezamýšľal obrátiť sa v tejto veci na Ústavný súd odpovedal 

pán Stavrovský, ţe zatiaľ nie.  

 
Poslankyňa Tomášová informovala, ţe obyvatelia  domu na  ulici Slovenskej jednoty musia chodiť voliť 

na Odborársku ulicu, čo majú jeden a pol km a tým je spôsobená aj niţšia volebná účasť.  Poţiadala, 
aby v čase konania volieb bol volebný okrsok na Tomášikovej ulici a bolo moţné chodiť voliť tam. 

  

Poslankyňa Zimmermannová naniesla problém odmien pre neposlancov. Zatiaľ je to 5 eur, zdá sa jej, 
ţe by si zaslúţili viac, najmä tí, ktorí chodia na komisie. Vypracovala finančný návrh a poţiadala 

o prijatie uznesenia. Poţiadala starostu, aby písomne informoval poslancov MZ o moţných nákladoch 
na vyplatenie finančnej odmeny pre neposlancov pôsobiacich v komisiách MZ za obdobie od januára 

2011 do septembra 2014. Navrhla termín do 30.6. 2014.  
Poslanec Šmída reagoval, ţe sa to dá, nakoľko poslanci schválili Zásady odmeňovania, podľa ktorých 

predseda finančnej komisie môţe predloţiť návrh na mimoriadnu odmenu. Tá by mohla byť vyplatená 
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za volebné obdobie. Reagoval starosta Gaj, ţe úrad spracuje a predloţí predsedovi finančnej komisie 

návrhy a na najbliţšom rokovaní MZ sa problém otvorí a dôjde k finančnému vysporiadaniu. 

Poslankyňa Zimmermannová nakoniec netrvala na prijatí uznesenia. 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Gürtler. 

O slovo poţiadal poslanec Berta a poţiadal, aby mohol ako občan vystúpiť p. Jaroslav Polaček. 
Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať, hlasovalo 13 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 15 za – 9 (Červeňáková, Filipko, Gööz, Kuczik, Vajányiová, Kozák, Berta,    
Tomášová, Ţelezník)   
proti – 0,   
zdrţal sa – 4 (Vágási, Šmída, Zimmermannová, Sedlák) 

    návrh bol schválený. 
 

Pán Polaček chcel informovať poslancov MZ a zároveň poţiadať starostu, aby sa vyjadril, prečo 

chronicky ignoruje jeho osobu a tieţ chronicky neodpovedá na niekoľko listov, v ktorých poţiadal úrad 
o reakciu. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám platia osemdňové lehoty a p. Polaček uţ 

niekoľko mesiacov nedostal odpoveď na svoje ţiadosti. P. Polaček poţiadal poslancov, aby si niektorý 
z nich osvojil jeho ţiadosť a dopytoval sa p. starostu, prečo práve jeho osoba je chronicky ignorovaná 

tým, ţe starosta nedodrţiava zákonom stanovené lehoty a ignoruje jeho ţiadosti. 

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

 
 

15.  Záver 
 

Starosta poďakoval poslancom, hosťom a ostatným prítomným za účasť a ukončil XXXIV. zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 
 

 
Košice, 18.6.2014 

 

 
Zapísala:  

 
Iveta Pankovičová 

zapisovateľka 

              ................................................... 
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Anna Zimmermannová                                  ................................................... 

poslankyňa 
 

 
Peter Berta  

poslanec 

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

 
 

Marián Gaj  
starosta 

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


