
Správa o plnení uznesení MZ MČ Košice - Sever 
 

             Správu som vypracovala na základe vyhodnotenia plnenia uznesení MZ MČ Košice -  

Sever, ktoré bolo vykonané na zasadnutí miestnej rady dňa  4. júna 2014.                            

 

Uznesenie číslo  46/ 2011 zo  VII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  25.8. 2011 

 

K bodu 5.    Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever ukladá prednostovi MÚ: 

f)  Vypracovať alternatívne moţnosti prevádzky a ochrany viacúčelového ihriska, vrátane 

      moţnosti oplotenia objektu spojeného s jeho stráţením a spoplatnením jeho uţívania. 

g)  Predloţiť jednotlivé moţnosti prevádzky ihriska na prejednanie do finančnej a stavebnej   

      komisie a komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeţe a športu a miestnej rady. 

Termín: do najbliţšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Zodpovedný:  prednosta MÚ 

 

Uznesenie zostáva v platnosti.   

 

Uznesenie číslo 65/ 2011  z X. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  15.12. 2011     

  

K bodu 5.1.    Informácia o stavebných akciách  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

ţiada prednostu MÚ, aby na kaţdom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a zasadnutí Komisie 

dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia predniesol písomnú informáciu o činnosti 

oddelenia rozvoja mestskej časti, o čerpaní finančných prostriedkov z programov 3 

Komunikácie a programov 5 Prostredie pre ţivot a o plánovaných stavebných aktivitách 

väčšieho rozsahu, resp. o akciách, o ktorých informáciu poţiadajú občania Mestskej časti Košice 

– Sever. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

  

Uznesenie číslo 92/ 2012  z XIII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  30. 05. 2012     
 

K bodu 3.2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever k ţiadosti obyvateľov 

                    Čermeľskej cesty o zníţenie povolenej rýchlosti 

 

 Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice – Sever podľa § 25 odst. 1 písm. b/ zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

1. vyjadruje podporu ţiadosti skupiny občanov z Čermeľskej cesty adresovanej    

    poslancom MZ podanej mestskej časti dňa 24.5.2012 vo veci prijatia opatrení na    

    riešenie zníţenia povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste   

2. ţiada prednostu MÚ, aby zabezpečil všetky aktivity zo strany MČ voči kompetentným    

    orgánom a inštitúciám smerujúce k zníţeniu povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste   

    na 40 km/hod. v úseku, ako to ţiadajú občania v ţiadosti. 

T: do 30.6.2012 

Z: prednosta MÚ 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.                                                   
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Uznesenie číslo 124/ 2012  zo XVI. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  06. 08. 2012     

1 

K bodu 4.   Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice – Sever č.114, 115, 

                   116 a 117/ 2012  prijatých na XV. zasadnutí MZ dňa 17.07.2012  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje Uznesenie č. 117/ 2012 zo dňa  

17. 07. 2012 v nasledovnom znení: 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 

ukladá  

prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever, aby poslanci MZ MČ Košice – Sever 

dostávali podklady – programový rozpočet MČ Košice – Sever v elektronickej forme v 

excelovskej tabuľke.     

T:   stály 

Z:   prednosta MÚ 

Uznesenie zostáva v platnosti 

 

 

Uznesenie číslo 136/ 2012  z XVIII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  11. 10. 2012      

 

K bodu 8.    Prehľad čerpania Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.09.2012 

        Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   

 

1 vyslovuje nedôveru prednostovi úradu Mestskej časti Košice – Sever  

   - Ing. Jaroslavovi Polačekovi pre nedôsledné vedenie a organizovanie práce    

   miestneho úradu v oblasti dodrţiavania rozpočtových pravidiel a vnútornej  

   finančnej kontroly, čím opakovane dochádza k porušovaniu platných zákonov SR. 
  

2.   ţiada starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby odvolal z funkcie prednostu   

      úradu Ing. Jaroslava Polačeka. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie číslo  150 / 2012 z XIX. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 21.11.2012 

K bodu 5.    Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice - Sever č. 131/2012, 

133/2012 a 140/2012 prijatých na XVIII. zasadnutí MZ 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje Uznesenie č. 

140/2012 zo dňa 24.10.2012 v nasledovnom znení: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

bod 2.   

v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov a § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách 

a o zmene a doplnení zákona o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov: 
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a)   schvaľuje zriadenie Rodinného centra a ako kultúrno-spoločenské vyuţitie 

pre potreby seniorov priestory Senior domu na ul. Obrancov mieru č. 2 

 

b)   ţiada starostu, aby v spolupráci s úradom MČ Košice - Sever vypísal 

výberové konanie pre výber subjektu, ktorý bude v spolupráci v MÚ MČ 

Košice - Sever vyuţívať tieto priestory na schválený účel 

 

c)   schvaľuje výberovú komisiu pre výber subjektu za účelom vyuţitia priestorov 

Senior domu v spolupráci s MÚ MČ Košice - Sever v tomto zloţení: p. Šmída, 

p. Filipko a  p. Ţelezník 

 

d)  nesúhlasí s uzavretím Zmluvy o spolupráci a realizácii Rodinného centra na 

Severe s Občianskym zdruţením BAZZART.   

 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie číslo  162 / 2012 z XX. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 19. 12. 2012                                                                        

              

K bodu 8.    Prevádzka Senior domu v roku 2013   

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov ţiada starostu Mestskej časti 

Košice - Sever, aby počnúc od nového roku 2013  

a) zabezpečil prevádzku Senior domu v pracovných dňoch od 13.00 do 17.00 hod. 

b) aby zabezpečoval prevádzku v priestoroch Senior domu výlučne prostredníctvom 

zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever 

c/  zabezpečil súlad a koordináciu činnosti Senior domu s poţiadavkami Rady 

seniorov.   

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie číslo  163 / 2013 z pokračovania XX. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo 

dňa  2.1.2013 
K bodu 9.    Zmena územného plánu zóny  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti  Košice – Sever 

 

1. schvaľuje zámer zmeny územného plánu mesta Košice, územia ohraničeného 

parcelami č. 7085/128 – LV č. 14612, parcela č. 7085/126 – LV č. 14579, parcela 

č.7085/127, 129, 130 a 131 – LV č. 9726,  nachádzajúcimi sa v katastrálnom 

území Severné mesto. Zmenu ţiada vykonať vo vyuţití územia z plôch 

mestského a nadmestského občianskeho vybavenia  výlučne na plochy športovo 

–  rekreačného vyuţitia.  

2. ţiada starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby poţiadal ÚHA mesta Košice o 

spracovanie, prejednanie a predloţenie na schválenie zmeny územného plánu 

mesta Košice mestskému zastupiteľstvu.    

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie číslo 186 / 2013 z XXIII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  4.4.2013 

 

K bodu 4.    Prerokovanie geologického prieskumu a ťaţby uránu v lokalite Kurišková 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 

1. nesúhlasí s geologickým prieskumom a prípadnou ťaţbou uránu v lokalite 

Jahodná - Kurišková, katastrálne územie Kamenné a odmieta všetky aktivity, 

ktoré by mohli smerovať k banskej činnosti v uvedenej lokalite a tým 

poškodzovaniu ţivotného prostredia a ohrozenia zdravia obyvateľov v Mestskej 

časti Košice - Sever 

 

2. ţiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby bezodkladne informoval 

poslancov i obyvateľov MČ Košice - Sever o všetkých skutočnostiach súvisiacich 

s výsledkami geologického prieskumu a iných aktivít smerujúcich k získaniu 

povolenia na geologický prieskum, resp. ťaţbu uránu v uvedenej lokalite 

 

3. ţiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby v mene MČ Košice - Sever podal 

podnet na Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky na 

preskúmanie rozhodnutia o pokračovaní geologického prieskumu v lokalite 

Jahodná - Kurišková. 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie číslo 190 / 2013 z XXIII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  4.4.2013 

                  

K bodu 8.    Poţiadavky na výpočtovú techniku na MÚ MČ Košice – Sever (materiál 

predkladaný na základe Uznesenia MZ MČ Košice - Sever č. 176/2013) 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 

 berie na vedomie predloţený materiál 

 ţiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby pri obnove počítačového 

vybavenia a softvéru postupoval v súlade s týmto materiálom podľa dostupných 

finančných moţností. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti 

 

Uznesenie číslo 200/ 2013 z XXIV. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 29.4.2013 

 

K bodu 4.    Prerokovanie Uznesení č. 191/2013 a 193/2013 prijatých na XXIII. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva dňa 4.4.2013, ktorých výkon bol pozastavený 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje Uznesenie č. 

191/2013 zo dňa 4.4.2013 v nasledovnom znení: 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe príslušných ustanovení zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

schvaľuje 

 

zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov schválených Uznesením  č. 18/2011 zo 

dňa 5.5.2011, potvrdených Uznesením č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 a upravených 

Uznesením č. 81/2012 zo dňa 18.4.2012 nasledovne: 
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1. do názvu za slovo MZ vkladá slová "a členov komisií neposlancov". 

Nový názov bude "Zásady odmeňovania poslancov MZ a členov komisií 

neposlancov". 

2. Do bodu č. 1 sa v druhom riadku za spojením "Košice - Sever" vkladá čiarka a 

text: "najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie," 

 mení sa číslo 5,16 % na číslo 4,16 % a vypúšťa sa text "podľa zákona č. 401/1990 

 Zb. § 18 ods. 3 o meste Košice". 

 Upravený text bodu č. 1 bude: 

 Základná mesačná odmena poslanca MZ MČ Košice - Sever, najmä vzhľadom 

            na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, je 4,16 % z 10-násobku minimálnej 

 mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom, bez ohľadu na počet rokovaní. 

      3.  Do bodu č. 3 za prvým slovom "Poslancovi" sa vkladá text "a členovi komisie  

  neposlancovi" 

       4. Do bodu č. 4 za pôvodný text sa vkladá text: "Členovi komisie neposlancovi za  

            účasť na zasadnutí komisie patrí odmena 5,- EUR". 

       5. Ruší sa pôvodný bod č. 7 v celom rozsahu. 

       6. Vkladá sa nový bod č. 7 v znení: 

"Odmeny poslancom sú vyplácané mesačne, vţdy vo výplatnom termíne 

Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever. Odmeny členom komisií 

neposlancom sú vyplácané za kalendárny polrok, vţdy v najbliţší výplatný 

termín v mesiaci po uplynutí príslušného polroka". 

       7. Vkladá sa nový bod č. 8 v znení: 

 „Nevyplatené odmeny poslancom za predchádzajúce obdobie v súlade s platnými 

 zásadami odmeňovania poslancov do termínu účinnosti týchto zmien a doplnkov, 

 budú vyplatené prostredníctvom miestneho úradu najneskôr do 30.6.2013". 

        8.  Schvaľuje zmenu zásad odmeňovania poslancov nasledovne: V bode č. 2 v  

             treťom riadku sa mení číslo 20 % na číslo 50 %.  

Upravený text v 3. riadku znie: 50 % pri  vopred ospravedlnenej neúčasti. 

       

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever ţiada starostu MČ Košice - Sever vydať nové 

úplné znenie zásad odmeňovania po prijatých úpravách. 

 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie číslo 206/ 2013 z XXIV. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 29.4.2013 

 

K bodu 8. Rôzne  - Investičný zámer ul. Lomnická  

    

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

1. berie na vedomie predloţené zámery investora 

2. súhlasí s námietkami občanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na 

Lomnickej ulici 

3. za súčasných podmienok nesúhlasí s plánovanou výstavbou bytového domu 

4. odporúča investorovi komunikovať s obyvateľmi dotknutej lokality pri riešení 

najvhodnejšieho návrhu statickej dopravy, v prípade nedohody s obyvateľmi 

riešiť statickú dopravu na vlastnom pozemku 

5. konštatuje, ţe stavba prinesie celej lokalite problémy so ţivotným prostredím, 

zväčší  problémy so statickou dopravou, obyvateľom ulice znehodnotí bývanie 
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6. neúhlasí s predloţeným návrhom statickej dopravy, ktorý bol doručený MÚ 

Košice Sever z ÚHA listom zo dňa 3.4.2013, pretoţe nerešpektuje potreby 

súčasných obyvateľov 

7. ţiada primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby 

akceptovali námietky občanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na 

Lomnickej ulici a pri posudzovaní vhodnosti investície v tomto prostredí pouţili 

regulatívy platné v súčasnej dobe. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

Uznesenie číslo 207/ 2013 z XXIV. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 29.4.2013 

K bodu 8. Rôzne  - Investičný zámer ul. Kisdyho  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

1. berie na vedomie predloţené argumenty investora 

2. súhlasí s námietkami občanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na 

Kisdyho ulici 

3. nesúhlasí s plánovanou výstavbou bytového domu 

4. konštatuje, ţe stavba prinesie celej lokalite problémy so ţivotným prostredím, 

znásobí problémy so statickou dopravou, obyvateľom bytov znehodnotí bývanie 

svetelnými podmienkami 

5. ţiada Stavebný úrad mesta Košice, aby akceptoval námietky občanov proti 

plánovanej výstavbe bytového domu na Kisdyho ulici a pri posudzovaní 

vhodnosti investície v tomto prostredí pouţil regulatívy platné v súčasnom 

platnom územnom pláne mesta Košice. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

Uznesenie číslo 214/ 2013 z XXVII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 12.6.2013 

 

K bodu 8.    Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sever za rok 2012 

 

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 v spojení s ust. § 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 

a)  Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice - Sever k Záverečnému účtu MČ 

Košice – Sever za rok 2012 

b)  Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky MČ Košice – 

Sever ku dňu 31.12.2012 

c)   Hodnotiacu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever za rok 2012 

d) Výročnú správu MČ Košice – Sever za rok 2012 

 

2.  schvaľuje 

a)   Záverečný účet s výrokom „ Celoročné hospodárenie MČ Košice – Sever za 

rok 2012  „ s  výhradami“ 
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b)  Prebytok rozpočtu a prevod prebytku rozpočtu MČ Košice – Sever vo výške 

7952,41 €  do rezervného fondu MČ Košice – Sever 

c)  Ţiada starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby predloţil návrh opatrení 

ohľadom spôsobu čerpania jednotlivých poloţiek schváleného rozpočtu počas 

rozpočtovaného roku na prerokovanie na najbliţšie zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva.   

 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie číslo 218/ 2013 z XXVII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 12.6.2013 

 

K bodu 9.2. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

ţiada  

starostu mestskej časti o vyţiadanie koncepcie riešenia systému parkovania spoločnosti  

EEI pre celú Mestskú časť Košice – Sever.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie číslo 220/ 2013 z XXVII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa 12.6.2013 

 

K bodu 10.    Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania 

modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
schvaľuje 

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a 

revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever takto: 

 

Usporiadateľ zbierky:  Mestská časť Košice – Sever 

Účel zbierky:  spolufinancovanie modernizácie a revitalizácie detských 

ihrísk v MČ Košice – Sever v týchto konkrétnych lokalitách: 

1. Národná trieda / Vodárenská, 

2. ul. Boţeny Němcovej – park Hroncova, 

3. ul. Hlinkova 21 - 23, 

4. Park Obrancov mieru – Park Duklianskych obetí, 

5. ul. Gerlachovská,  

6. ul. Študentská, 

7. Horný Bankov. 

 

Miesto konania zbierky:  územný obvod Mestskej časti Košice – Sever 

 

Čas konania zbierky:  od 1.7.2013 do 31.5.2014 

 

Spôsob konania zbierky:  zaslaním príspevku bezhotovostným prevodom na zvláštny 

účet s uvedením osobitného variabilného symbolu pre kaţdú 

z uvedených lokalít 
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Pouţitie zbierky:  zbierkou získané prostriedky budú pouţité na 

spolufinancovanie modernizácie a revitalizácie detských 

ihrísk v MČ Košice – Sever 

 

Vyúčtovanie zbierky:  do 30 dní od ukončenia zbierky.  
 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 
 

Uznesenie č. 230/ 2013 z XXVIII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 19. 09. 2013 
K bodu 9.    Východiská Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever  

na rok 2014 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

a) berie na vedomie Východiská Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever     

    na rok 2014 

b) ţiada starostu MČ Košice - Sever, aby na najbliţšie plánované zasadnutie miestneho 

     zastupiteľstva  predloţil návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok   

     2014 so zohľadnením prerokovaných východísk a aby uvedený návrh bol predloţený 

     v digitálnej forme v excelovskej tabuľke s uvedením záverečného účtu za rok 2012 

    (skutočnosť), schválený rozpočet na rok 2013 a návrh na rok 2014.   

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 233/ 2013 z XXVIII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 19. 09. 2013 
 

K bodu 11. Informácia o zamýšľanom zriadení trhoviska na sídlisku Podhradová v 

Košiciach; príprava s tým súvisiaceho návrhu nového Všeobecne záväzného 

nariadenia MČ Košice – Sever  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

a)   berie na vedomie Informáciu o zamýšľanom zriadení trhoviska na sídlisku 

      Podhradová v Košiciach   

b)   ţiada starostu MČ, aby zabezpečil vykonanie prieskumu u obyvateľov sídliska 

      Podhradová ako aj u potencionálnych trhovníkov o záujem zriadenia trhoviska     

      na uvedenom sídlisku 

c)  ţiada starostu MČ, aby na najbliţšie zasadnutie MZ MČ Košice - Sever predloţil 

     návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever, ktoré nahradí 

    doteraz  platné VZN MČ Košice – Sever č. 29 o predaji výrobkov a poskytovanie 

    sluţieb na  trhových miestach v MČ Košice – Sever a VZN MČ Košice - Sever č. 30 

   Trhový  poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príleţitostné trhy. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 234/ 2013 z pokračovania XXVIII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo 

dňa 25. 09. 2013. 

K bodu 13. Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice 

  a) Detské ihrisko Hroncova - park 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

s c h v a ľ u j e  

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 
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 prevod majetku Detské ihrisko v lokalite Park Hroncova, v Košiciach bude realizovaný 

podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nasledovne: 

 

- detské ihrisko je  vybudované na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, 

- správu a údrţbu detského ihriska bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Košice,  

  Správa mestskej zelene v Košiciach, 

- stavba má verejný charakter a slúţi obyvateľom mesta Košice, 

- Mestská časť Košice – Sever nie je kompetenčne, personálne, materiálne a technicky  

  vybavená pre výkon správy a údrţby detského ihriska. 

 

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever : 

 

- Detské ihrisko v lokalite Park Hroncova, v Košiciach 

- prevodom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  

  v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

- na nadobúdateľa Mesto Košice 

- za kúpnu cenu 1,- €. 
                                   

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 235/ 2013 z pokračovania XXVIII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo 

dňa 25. 09. 2013. 

K bodu 13. Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice 

  b) Parkovisko na ul. Obrancov mieru č. 5 – 11 a 23 - 29 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

s c h v a ľ u j e  

a)   spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

prevod majetku parkovísk na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23-29, v Košiciach 

bude realizovaný podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nasledovne : 

- parkoviská sú vybudované na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice 

- správu a údrţbu parkovísk bude zabezpečovať mesto Košice 

- stavba má verejný charakter a slúţi obyvateľom mesta Košice 

- Mestská časť Košice – Sever nie je kompetenčne, personálne, materiálne a technicky  

  vybavená pre výkon správy a údrţby parkovísk 

b)   prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

- parkoviská na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23-29, v Košiciach 

- prevodom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  

  v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

- na nadobúdateľa mesto Košice 

- za kúpnu cenu 1,- €. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 236/ 2013 z pokračovania XXVIII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo 

dňa 25. 09. 2013. 

K bodu 13. Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice 
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  c) Nové herné prvky z detského ihriska na Krupinskej ul. č. 12 - 14 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

s c h v a ľ u j e  

a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

prevod majetku Detské ihrisko v lokalite Krupinská 12-14, v Košiciach bude realizovaný 

podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nasledovne : 

- detské ihrisko je  vybudované na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, 

- správu a údrţbu detského ihriska bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Košice,  

  Správa mestskej zelene v Košiciach, 

- stavba má verejný charakter a slúţi obyvateľom mesta Košice, 

- Mestská časť Košice – Sever nie je kompetenčne, personálne, materiálne a technicky  

  vybavená pre výkon správy a údrţby detského ihriska. 

b)  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice - Sever: 

- Detské ihrisko v lokalite Krupinská 12-14, v Košiciach 

- prevodom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  

  v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

- na nadobúdateľa mesto Košice 

- za kúpnu cenu 1,- €. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 238/ 2013 z pokračovania XXVIII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo 

dňa 25. 09. 2013. 

K bodu 15.    Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

ţiada starostu, 

aby v  predmetnej stavbe: Nadstavba bytov – Obchodný dom Mier, Košice – zaslanie 

definitívneho riešenia statickej dopravy na vyjadrenie, zaslaného na MÚ dňa 16.7.2013 

spoločnosťou AS DEVELOPMENT s.r.o., v ktorom ţiadateľ ţiada o vyjadrenie sa MÚ 

k riešeniu statickej dopravy ţiadal spoločnosť, 

1. o predloţenie rozpracovaného zámeru aj s vyznačením rozmerov budúceho 

pozemného parkoviska a počtom bytov, kde uvedie počty bytov podľa počtu 

izieb, 

2. o zaujatie stanoviska k zámeru na novozriadené parkovisko medzi ulicou 

Vodárenská a OD MIER, 

3. o vysvetlenie zníţenej potreby parkovacích miest oproti predchádzajúcim 

zámerom. 

Termín: ihneď 

Zodpovedný: starosta 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 242/ 2013 z XXIX. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 9. 10. 2013 
K bodu 5.    Prerokovanie protestu prokurátora – Zásady odmeňovania poslancov 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

odmieta protest prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I, ktorý bol doručený listom 

pod č. Pd 50/13-4 zo dňa 26.8.2013 a ţiada starostu o plnenie Uznesenia č. 35/2011 
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v znení zmien prijatých Uznesením č. 81/2012 z 18. apríla 2012 a Uznesením č. 200/2013 

z 29. apríla 2013 prijatých Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever.  

 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 244/ 2013 z XXX. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 12. 2013 
K bodu 5.    Správa o plnení uznesení MZ 

          Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

         1. berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 

         2. konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie číslo: 

                          46 / 2011 -  písm. f) a g), 65 / 2011 

                          92, 124, 136, 150, 162 / 2012 

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

        

         3. konštatuje, že v platnosti zostáva a vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo:  

                                                               98/ 2012 

                                            225, 229, 232, 240, 241 / 2013 

 

        4. vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo: 

                          46 / 2011 písm. a) až e)   

  112, 129, 134 / 2012 

                         199, 204, 215, 223, 224, 226, 227, 231, 237, 239 / 2013 

 

       5. poveruje kontrolórku MČ Košice - Sever, aby podala podnet na prokuratúru vo veci 

          postupu starostu pri využívaní sistačného práva a dodržiavania lehôt pri pozastavení 

         Uznesenia č. 228 / 2013. 

 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

                                                               

Uznesenie č. 249/ 2013 z XXX. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 12. 2013 
K bodu 10.    Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 

 

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

 o prepracovanie návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na 

rok 2014 v zmysle pripomienok 

 takto upravený nový návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - 

Sever na rok 2014 predloţiť na najbliţšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice - Sever. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 258/ 2013 z XXX. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 12. 2013 

 

K bodu 17.   Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
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a)    berie na vedomie poţiadavku mesta Košice o stanovisko k návrhu "Koncepcie 

 riešenia statickej dopravy v meste Košice", 

b) konštatuje, ţe koncepcia predloţená k naštudovaniu nerieši územie mestskej časti 

 ako celok, neposkytuje dostatočné informácie o dopadoch navrhovaného riešenia 

 statickej dopravy a preto nie je moţné sa k nej komplexne vyjadriť, 

c) ţiada starostu MČ zvolať pracovné stretnutie spojené s odbornou prezentáciou 

 spracovateľa koncepcie parkovania za účasti všetkých kompetentných a      

            dotknutých subjektov, pracovníkov mestskej časti a poslancov miestneho  

            zastupiteľstva 

 Termín: do konca januára 2014 

d) konštatuje, ţe Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever zaujme stanovisko ku 

 koncepcii na nasledujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva po uskutočnení 

 pracovného stretnutia. 

  

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 260/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 4.    Správa o činnosti starostu MČ Košice - Sever 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

berie na vedomie 

                        Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever.  

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 261/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
 

K bodu 4.1.   Informácia starostu pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe 

podnetu v miestnej rade o moţnom porušení pracovnej disciplíny 

zamestnancami úradu 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

1. berie na vedomie informáciu o prešetrení podnetu z Miestnej rady o moţnom 

porušení pracovnej disciplíny pracovníkmi úradu 

2. ţiada starostu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

a zabezpečiť dôslednú kontrolu a evidenciu dochádzky. 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 262/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 5.    Správa o plnení uznesení MZ 

 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. 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 263/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
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K bodu 5.    Správa o plnení uznesení MZ 

          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. ţiada kontrolórku MČ Košice – Sever 

a) vykonať  kontrolu  zameranú  na  dodrţiavanie  všeobecne   záväzných  

právnych predpisov a interných predpisov MČ Košice – Sever pri  pozastavení 

Uznesenia č. 228 / 2013 

b) pri  zistených   podozreniach   na   nedodrţanie  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.  

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

Uznesenie č. 264/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 5.    Správa o plnení uznesení MZ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

         1. berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 

         2. konštatuje, ţe 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, ţe 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.                                                                         

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 265/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 

 

K bodu 6. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 12.12.2013 do 

28.2.2014 

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.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 266/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
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K bodu 7.    Ročná správa o činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever v roku 2013 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

                 

 berie na vedomie  

 Ročnú správu o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v roku 2013.     

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 267/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 8.    Informácia o rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever                           

berie na vedomie 

informáciu o rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 268/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
 

K bodu 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  

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.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 269/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
 

K bodu 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  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever                            

schvaľuje 

       vyčleniť v Programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2014 na dotácie pre 

ţiadateľov sumu 1 500,00 EUR.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 270/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 

 

K bodu 11.    Informácia o investičných zámeroch na rok 2014 v MČ Košice – Sever  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

berie na vedomie  

Informáciu o investičných zámeroch na rok 2014 v MČ Košice – Sever.  
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 271/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 12.    Návrh Pravidiel pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi občanom Mestskej časti Košice – Sever  

 

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.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 272/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 

 

K bodu 13.    Návrh Pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom 

Mestskej časti Košice – Sever  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

schvaľuje 

Pravidlá pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti  

Košice – Sever.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 273/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 

 

K bodu 13.1.    Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

                         Košice – Sever a členov komisií neposlancov  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

a)   schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

      Košice – Sever  a  členov  komisií  neposlancov, tak ako boli predloţené v návrhu p. 

      poslanca Filipka 

b)   tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti uznesenia  

      Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever o ich schválení. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 275/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 

K bodu 15. Doplňujúca voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 

2014-2017 

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. 

                      

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 276/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 

K bodu 16. Výzva na prevádzkovanie Rodinného centra na Severe 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

schvaľuje  

prevádzkovanie Denného centra na Severe zabezpečiť v réţii Mestskej časti Košice – Sever. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 277/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 17.   Informácia starostu Mestskej časti Košice – Sever k návrhu Memoranda 

o spolupráci samospráv a MŢP SR pri zabránení ťaţbe uránu 

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. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

Uznesenie č. 278/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
 

K bodu 18.   Prerokovanie návrhu „Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice“ 

spracovaného spoločnosťou EEI, s.r.o. 

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. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

Uznesenie č. 279/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 19.   Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

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.  
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Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

Uznesenie č. 280/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
 

K bodu 19.   Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

berie na vedomie 

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 281/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 20.   Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

                        

berie na vedomie 

                  Správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas           

                  poslaneckých dní do poslaneckej knihy. 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 282/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
 

K bodu 21.   Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ  

Košice – Sever na rok 2014 

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. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

Uznesenie č. 283/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 
K bodu 21.1.   Zmena termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ  Košice – Sever  

v roku 2014 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

ţiada 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. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 
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Uznesenie č. 284/ 2014 z XXXII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 31. 3. 2014 

 

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

zastupiteľstva dňa 12.3.2014, ktorého výkon bol pozastavený 

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: 
Beţné príjmy   1 298 619 € 

Kapitálové príjmy       57 300 € 

Finančné operácie       84 400 €   

Príjmy spolu   1 440 319 € 

Beţné 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 

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 € 

 

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,- €)  
 

d)   schvaľuje 

poskytnutie dotácií na stanovený účel na rok 2014 týmto žiadateľom: 

Dom pátra Pia, občianske zdruţenie, Komenského 17, Košice – 700,- € 

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

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

Základná škola Hroncova 23, Košice – 300,- € 

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

   

Schválený Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 podľa 

jednotlivých poloţiek je prílohou tohto uznesenia.   

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 285/ 2014 z XXXIII. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 5. 2014 

    

K bodu 4.    Pripojenie sa k výzve mesta Kremnica a občianskych zdruţení predsedovi 

vlády SR proti ťaţbe rádioaktívnych nerastov a zlata kyanidovou metódou 

 

 

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) ţiada 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) ţiada 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.        

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

 

 

 
V Košiciach, 5. jún 2014 
 

 
 Správu vypracovala:    Ing. Jana Nováková, 

                                  kontrolórka MČ                   


