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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: streda, 13. augusta 2014, od 15.00 do 16.10 hod. 
 

Počet  zvolených poslancov: 23 
 

Počet prítomných:   19 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  4   

poslanci Dobránska, Košičan, Kozák, Skalický 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 
 

 

 
Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

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

poslancov, občanov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 

prítomných 18 poslancov a teda MZ je uznášaniaschopné. 
 

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

 

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Richarda Šmídu a Annu Zimmermannovú. 
 

Za zapisovateľa určil zamestnanca MČ Andreu Bočkorášovú.  
 

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

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

a Bartolomeja Szaba. 
 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Prítomných pri hlasovaní 
bolo 18 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 1:  za – 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 0. 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú  komisiu  v  zloţení:  Viliam  Beňo, Peter  Kalanin  a  
Pavol Ţelezník 

 
mandátovú komisiu v zloţení: Jozef Filipko, Ladislav Kuczik a 
Bartolomej Szabó.  

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

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

    
Starosta Marián 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. 

 

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

 
Starosta Marián Gaj dal hlasovať o programe XXXV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever. Prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 2:  za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XXXV. 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. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné obdobie 
2014 – 2018  

5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Košice – Sever pre voľby 

poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 
6. Rôzne  

7. Záver 
     

 

4.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever 
     na funkčné obdobie 2014 – 2018 

 
Tento bod programu uviedol starosta, ktorý konštatoval, ţe Rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. predseda 

Národnej rady SR vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov 

(primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Podľa ustanovenia § 14 ods. 
3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo 

určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu a mení 
počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie. 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Do diskusie sa prihlásil p. Kalanin  a navrhol vyhlásiť 5-minútovú prestávku, aby sa poslanecké kluby 

mohli stretnúť a poradiť. 
 

Starosta dal hlasovať o vyhlásení prestávky, hlasovalo 18 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 3:  za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 (p. Gürtler) 
  návrh bol schválený. 
 

Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Mária Tomášová, kvórum sa zvýšilo na 19. 
 

Po prestávke pokračovala diskusia, p. Kalanin uviedol, ţe v minulosti prebiehali diskusie o moţnosti 
zlučovania mestských častí. Má vedomosť, ţe starosta sa zúčastnil na rokovaní o zlúčení MČ Košice - 

Staré mesto a MČ Košice - Sever, čím by došlo ku vzniku jednej mestskej časti, ktorá by mala asi 40 

tisíc obyvateľov a pôsobil by tam starosta na plný úväzok. Nestihlo sa to, mestské časti sa nezlúčili. 
Poslanec Kalanin navrhol plný úväzok starostu zníţiť na 60 percent. Súvisí to aj so šetrením 
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finančných prostriedkov. Dal protinávrh k pripravenému uzneseniu a v písomnej forme ho odovzdal 

návrhovej komisii.  

 
Poslanec Berta dal druhý protinávrh - upraviť úväzok starostu z plného na 50 percent. 

  
Starosta poţiadal o vyjadrenie p. Stavrovského, vedúceho oddelenia právneho a organizačných 

činností, ktorý uviedol, ţe je pravdou, ţe sa o zlúčení mestských častí uvaţovalo, ale je evidentné, ţe 

počas celého nasledujúceho volebného obdobia mestské časti ostanú zachované bezo zmeny, pokiaľ 
nedôjde k zmene zákona. Kritérium zlučovania mestských častí ako východisko pre krátenie úväzku 

starostu nepovaţuje za správne. 
  

Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta diskusiu uzatvoril.  
 

P. Beňo prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

určuje 
rozsah výkonu  funkcie  starostu  Mestskej  časti  Košice – Sever  na  funkčné  obdobie 2014 – 2018  

na 50 % z plného úväzku.   
 

Starosta dal hlasovať o protinávrhu predloţenom poslancom Bertom, prítomných pri hlasovaní bolo 19 
poslancov. 

 
Hlasovanie č. 4:     za - 1 (p. Berta)   

proti - 4 ( p. Ténai, Zimmermannová, Červeňáková, Vajányiová)  
zdrţal sa - 14 (p. Ţelezník, Beňo, Dobránsky, Gajdoš, Tomášová, 
Kalanin, Gürtler, Šmída, Vágási, Sedlák, Kuczik, Gööz, Filipko, Szabó) 
 
uznesenie nebolo prijaté. 

 

Potom poslanec Kalanin prečítal návrh uznesenia, ktorý predloţil.  
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov 
 
určuje 
 
rozsah  výkonu  funkcie  starostu  Mestskej  časti  Košice – Sever  na  funkčné  obdobie 
2014 – 2018  na 60 % z plného úväzku.   
 
Starosta dal hlasovať o protinávrhu predloţenom poslancom Kalaninom, prítomných pri hlasovaní bolo 

19 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 5:    za - 14,  proti - 3,  zdrţal sa – 2, 

uznesenie bolo prijaté. 
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5.  Určenie  volebných  obvodov a počtu  poslancov  v Mestskej časti Košice - Sever pre 

     voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

     2014 
 

Starosta odovzdal slovo p. Stavrovskému, aby uviedol materiál spracovaný miestnym úradom, podľa 
ktorého sú navrhované 3 alternatívy v tomto znení:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

podľa § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov 
 

určuje 

 
volebné obvody v Mestskej časti Košice – Sever pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 a počet volených poslancov v nich nasledovne: 
 

I. alternatíva s jedným volebným obvodom: 

volebný obvod s počtom poslancov         11 alebo 12  
 

II. alternatíva s dvomi volebnými obvodmi: 
volebný obvod I, zahŕňa volebné okrsky 1 - 9 s počtom poslancov 7  

volebný obvod II, zahŕňa volebné okrsky 10 - 18 s počtom poslancov 6  
 

III. alternatíva s tromi volebnými obvodmi a 13 poslancami: 
volebný obvod I, zahŕňa volebné okrsky 1 - 6 s počtom poslancov 4 
volebný obvod II, zahŕňa volebné okrsky 7 - 12 s počtom poslancov 5 

volebný obvod III, zahŕňa volebné okrsky 13 - 18 s počtom poslancov 4. 
 

P. Stavrovský ďalej uviedol, ţe tento návrh vychádza z  ustanovení zákona o meste Košice a zákona o 

voľbách do orgánov samosprávy obcí, kde sa určuje počet poslancov podľa počtu obyvateľov 
príslušnej MČ. Pri počte obyvateľov nad 20 tisíc sa počet poslancov určuje na 11 aţ 13. Zákon 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí upravuje moţnosť v prípade, keď sa nevolí viac ako 12 
poslancov, vytvoriť jeden volebný obvod. Ak je poslancov viac ako 12, je potrebné vytvorenie 

viacerých volebných obvodov. Návrhom MÚ je jeden volebný obvod, je to aj menej administratívne 

náročné pri spracovaní výsledkov volieb. Návrh, ktorý spracoval MÚ vychádza z troch alternatív, ktoré 
však nie sú jedinými. Materiál, ktorý predpokladal tri volebné obvody, vychádzal z doterajšej praxe ako 

prebiehali doterajšie komunálne voľby a počet volených poslancov v jednotlivých volebných obvodoch 
vychádzal z proporcionálneho počtu obyvateľov MČ. Pri počte poslancov 13 nie je iná moţnosť, len 

stanoviť viac volebných obvodov, a to aspoň dva. Pri počte 11-12 poslancov je moţné vytvoriť jeden 
volebný obvod, no aj v tomto prípade je moţné vytvoriť aj dva, tri, resp. viac volebných obvodov. Je 

na poslancoch, ako rozhodnú o počte poslancov a obvodov. Uprednostňuje riešenie stanoviť počet 

poslancov do 12 a jeden volebný obvod, čo má dosah na spracovanie výsledkov – je to jednoduchšie. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 

P. Beňo - v poslaneckom klube sa dohodli, ţe chcú 13 poslancov, prichádza teda do úvahy alternatíva 

II. alebo III., navrhuje 3 volebné obvody a 13 poslancov. 
P. Gürtler navrhoval rovnako ako miestny úrad 1 volebný obvod s počtom poslancov 11. 

P. Kalanin - pripája sa k návrhu poslanca Beňa, navrhuje 3 volebné obvody a 13 poslancov, nakoľko 

na tento počet sú uţ voliči zvyknutí. 
 

P. Filipko poţiadal návrhovú komisiu, aby pri hlasovaní dávala hlasovať o pozmeňovacích návrhoch 
v poradí, v akom boli predloţené, tak ako to upravuje Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever.  
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P. Ténai navrhoval zníţiť počet volebných okrskov. Konštatoval, ţe pri posledných voľbách bolo len 15 

volebných okrskov.  

Reagoval p. Stavrovský – boli to voľby do Európskeho parlamentu a dôvodom pre stanovenie niţšieho 
počtu okrskov bola  očakávaná niţšia volebná účasť. 
 

Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

Starosta poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala jednotlivé návrhy. 
 

P. Beňo prečítal návrh uznesenia predloţený poslancom Gürtlerom. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

podľa § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov 

 
určuje 

 
volebné obvody v Mestskej časti Košice – Sever pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 a počet volených poslancov v nich nasledovne: 

jeden volebný obvod s počtom poslancov 11. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu predloţenom poslancom Gürtlerom, hlasovalo 19 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6:     za - 1 (p. Gürtler)   
proti - 0   
zdrţal sa - 18 (p. Beňo, Berta, Červeňáková, Dobránsky, Filipko, 
Gajdoš, Tomášová, Kalanin, Šmída, Vágási, Sedlák, Kuczik, Gööz,  
Szabó, Ténai, Zimmermannová, Ţelezník, Vajányiová) 
 
uznesenie nebolo prijaté. 

 

Potom poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia, ktorý predloţil.  
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 
podľa § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov 
 
určuje 
 
volebné obvody v Mestskej časti Košice – Sever pre voľby poslancov miestneho 
zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 a počet volených 
poslancov v nich nasledovne: 
tri volebné obvody a 13 poslancov. 
 
Volebný obvod I  zahŕňa volebné okrsky 1 - 6 s počtom poslancov 4 
volebný obvod II  zahŕňa volebné okrsky 7 - 12 s počtom poslancov 5 

volebný obvod III  zahŕňa volebné okrsky 13 - 18 s počtom poslancov 4. 
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Starosta dal hlasovať o návrhu predloţenom poslancom Beňom, hlasovalo 19 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 7:    za - 17,  proti - 2,  zdrţal sa – 0, 

uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
6.  Rôzne  
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 

P. Zimmermannová – informovala sa na zrušenie pobočky Verejnej kniţnice J. Boccatia na Mieri 
a poţiadala starostu o vyjadrenie.  

Starosta uviedol, ţe oznam o zrušení pobočky na Mieri bol uverejnený aj na webstránke úradu 

s podrobnými informáciami o najbliţšej pobočke, platnosti preukazov a pod. Budovu predal VÚC pred 
tromi rokmi p. Slávikovi a spol., pričom noví vlastníci sa zaviazali, ţe po dobu troch rokov bude 

v budove kniţnica, a to za nulový nájom. Po uplynutí tejto doby dostala kniţnica od vlastníka výpoveď, 
nakoľko tento má s budovou iný zámer. MÚ hľadal alternatívy, ale budova bývalých jaslí na ul. 

Gerlachovskej nebola pre kniţnicu vyhovujúca. Aj VÚC prijal návrh, ţe sa kniţnica presťahuje. Pri 

zmene rozpočtu bude starosta poslancom navrhovať podporiť kniţnicu, napr. nákupom nových kníh v 
hodnote 1000,- EUR, nakoľko počet registrovaných čitateľov MČ Košice - Sever je cca 350. 

 
P. Kuczik - pripomenul problém chýbajúcich stojanov pre bicykle pred OD Mier.  

Reagoval starosta - s poţiadavkou o umiestnenie stojanov sa uţ MČ Košice - Sever obrátila na vedenie 
spoločnosti BILLA v Bratislave, no zatiaľ je naša ţiadosť bez odpovede. MČ Košice - Sever zároveň 

zistila, ţe spoločnosť BILLA zavrela bránu a zakázala zásobovanie zadným vchodom. Po ukončení 

prevádzkovania reštaurácie Slávik vznikli v priestoroch tri nové prevádzky, medziiným aj lekáreň 
a zásobovanie zozadu je nutnosťou, momentálne toto zásobovanie prebieha z ulice od obytných 

blokov, je to však nevyhovujúce riešenie, nakoľko dochádza k obmedzovaniu obyvateľov blízkych 
obydlí, zvýšeniu hlučnosti, výparov benzínu a nafty a pod. Vec je v štádiu riešenia, starosta nevylúčil 

riešenie súdnou cestou. Malo by dôjsť k novému systému zásobovania, pán Slávik rokuje, aby boli 

určené konkrétne hodiny, kedy sa môţe zásobovať. Všetky tieto poţiadavky boli tlmočené vedeniu 
spoločnosti, keď bolo prítomné v Košiciach. Ak vo veci osadenia stojanov na bicykle BILLA nebude 

konať do konca augusta, starosta navrhuje, aby MČ kúpila jeden stojan z vlastných prostriedkov. 
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Andrej Dobránsky, kvórum sa zníţilo na 18. 

 
P. Zimmermannová sa vrátila k minulému zasadnutiu MZ, kde sa diskutovalo o odmenách pre členov 

komisií neposlancov. Uţ vtedy poţiadala o vypracovanie finančnej štúdie, koľko by stálo, keby boli 

vyplatené neposlancom odmeny jednorázovo od začiatku obdobia, kedy sa stali v komisiách členmi aţ 
do dňa, kedy im začali byť riadne vyplácané odmeny. Pôvodne chcela prijať uznesenie, aby poslanci 

zaviazali MÚ a odmeny boli skutočne vyplatené. 
Starosta uviedol, ţe štúdiu vypracuje p. Pustaiová a na nasledujúcom zastupiteľstve bude starosta 

ţiadať o zmenu rozpočtu. Nebude sa jednať o vysokú sumu. Suma bude poslancom vyčíslená a je na 
nich, či to v rozpočte pri jeho úprave schvália alebo nie. Suma, o ktorú pôjde, bude zaslaná e-mailom 

do nasledujúceho dňa. Prijať uznesenie nie je potrebné, bod Odmeny členov komisií neposlancov 

bude zaradený do najbliţšieho zasadnutia MZ, ktoré bude na prelome mesiacov september - október, 
najneskôr začiatkom októbra 2014. 

 
P. Šmída - poţiadal starostu o riešenie dopravnej situácie na Starej spišskej ceste. Obrátili sa na neho 

vlastníci nehnuteľností, ţe v tomto úseku dochádza k častým dopravným nehodám napriek tomu, ţe  

je tam povolená maximálna rýchlosť len 40 km/hod. Poslanec  poţiadal, či by nebolo moţné v tomto 
úseku od kriţovatky smerom k Magnezitke osadiť retardéry v rozumných rozostupoch, aby 

nedochádzalo ku kolíziám. Ţiadal starostu, aby vyvíjal aktivitu, ktorej výsledkom bude osadenie 
spomaľovacích dopravných prvkov na cestnej komunikácii – ulica Stará spišská cesta s uvedením, ako 

sa situácia dá vyriešiť vrátane finančných nárokov na riešenie. Súhlasiť s riešením situácie konkrétnym 
spôsobom musia aj na odbore dopravy na Magistráte mesta Košice.  
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Poslanec Vágási poţiadal miestne zastupiteľstvo, aby mohol vystúpiť občan p. Pavol Mutafov. 

Starosta dal hlasovať o návrhu p. Vágásiho, hlasovalo 18 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 8:  za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

  návrh bol schválený. 
 

P. Mutafov poukázal na problém hluku na Tolstého ulici, ktorý spôsobuje hostel vyuţívaním 

autobusovej dopravy. Autobusy tam prichádzajú medzi 22.00 hod. aţ 22.30 hod. a uţ od 6.00 hod. 
ráno nahadzujú motory, aby natlakovali systém. V posledných dvoch mesiacoch sa táto situácia 

opakuje denne, parkuje tam 6 autobusov. Je to veľmi rušivé pre okolité domy, ide najmä o obyvateľov 
12 - poschodového veţiaka oproti. Ďalej poţiadal o preskúmanie rozšírenia parkovacích miest na úkor 

zelene – či je to v súlade so stavebným zákonom. Má zato, ţe nie je moţné zmeniť uţívanie verejného 
priestoru, ktorý bol charakterizovaný ako verejná zeleň na účel parkovania.   

Starosta uviedol, ţe z Tolstého ulice uţ na MÚ prišli presne na tento problém dva podnety, situáciu MÚ 

preverí, zistí podrobnosti a odpovie. Starosta informoval prítomných o miestnom zisťovaní a jednaní 
na ul. Národná trieda, Hlinkova vo veci problémovej dopravy – jedná sa o dva ostrovčeky, kde je 

frekventovaný pohyb obyvateľov tejto MČ, ale aj iných chodcov. Na kriţovatke sa nedá prejsť na 
jednu zelenú, s kočíkom alebo bicyklom sa stojí na úzkom ostrovčeku. Moţností riešenia je niekoľko. 

Jednou je preorganizovanie zelenej vlny aţ z kruhového objazdu z Moldavskej ulice. Druhou, podľa 

odborníkov z odboru dopravy jednoduchšou alternatívou, je rozšírenie existujúceho ostrovčeka na 
úkor tretieho pásu na ceste. Vec je v štádiu riešenia, podobne sa bude riešiť Stará spišská cesta, 

prisľúbil termín do konca októbra. 
 

P. Kalanin - on a všetci prítomní poslanci dostali mail od občana, ţiadal starostu, aby sa k nemu 
vyjadril. V maili boli uvedené váţne obvinenia na osobu starostu.  

 

Starosta informoval, ţe on tento mail nedostal od občana p. Oravca, ale preposlal mu ho novinár p. 
Angelovič. Píše sa v ňom o údajnom zneuţívaní kompetencií zo strany starostu. Starosta uviedol, ţe 

pisateľ mailu p. Oravec je vymyslená  osoba a ukázal poslancom aj omaľovánky, ktorých sa mail týkal. 
Agentúra Gajja, v ktorej je starosta len spoločníkom si objednala reklamu, podľa cenníka za 520,- 

EUR. Starostovi sa suma zdala vysoká, preto ţiadal o bonus, na čo mu vydavateľ ponúkol dať na tieto 

omaľovánky erb MČ Košice – Sever, tak, ako sú v omaľovánke uvedené aj iné mestské časti, napr. 
Šebastovce, Juh, Šaca a za to dostane mestská časť 800 ks omaľovánok pre materské a základné 

školy na Severe. V šiestich MŠ boli omaľovánky rozdané pri príleţitosti MDD. MČ za túto stránku 
neplatila nič, nenachádza sa tam ani meno starostu. V maili sa zároveň napáda, ţe v inzeráte starostu 

je pouţité ako druhé telefónne číslo to, ktoré je vedené na MÚ. Starosta toto číslo vyuţíva aj 

súkromne,  súkromné číslo nemá, prostredníctvom neho komunikuje aj s poslancami. Prvé telefónne 
číslo patrí jeho manţelke. 

   
P. Ţeleznik -  povedal, ţe nie je dôleţité, či je p. Oravec fiktívnou osobou, podstatné je, či tvrdenia, 

ktoré mail obsahuje, sú pravdivé a či je správne, aby sa úradné telefónne číslo vyuţívalo týmto 
spôsobom. Starosta reagoval, ţe p. Oravec sa odmietol stretnúť aj s poslancami, aj s novinármi. 

Otázku telefónneho čísla uzavrel starosta s tým, ţe ak bude nejaké šetrenie v tejto veci, kompetentné 

orgány vo veci rozhodnú.  
 

P. Kalanin reagoval, ţe ak je p. Oravec vymyslenou osobou, takáto komunikácia je minimálne 
amorálna a je otázne, či by sa vymyslenou osobou mali poslanci vôbec zaoberať. 

P. Gürtler sa stotoţnil s p. Kalaninom s tým, ţe toto nie sú podstatné záleţitosti, ktoré majú poslanci 

na MZ riešiť, lebo je veľa iných, dôleţitejších problémov.  
Starosta vyjadril radosť nad tým, ţe MČ mohla darovať svojim škôlkam omaľovánky. 

 
P. Filipko v súvislosti s mailovou komunikáciou medzi poslancami a úradom oznámil, ţe mu 

neprichádzajú maily cez server Košice – Sever, ani pozvánka na toto zasadnutie, ani mail od p. Oravca 
mu neprišiel.  

Reagoval starosta - MÚ bude kontaktovať príslušného technika, iní poslanci s týmto problémom sa 

neohlásili. 
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Gürtler, kvórum sa zníţilo na 17. 
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P. Zimmermannová poţiadala starostu, aby na webe MČ bola uvedená jej osobná mailová schránka aj 

s telefónnym číslom. 
Starosta odpovedal, ţe ak mu túto poţiadavku - zmenu zašle mailom, v krátkom čase jej vyhovie. 

 
P. Šmída navrhol hlasovať o prečítanom návrhu uznesenia o retardéroch na Starej spišskej ceste.  

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia pripravený poslancom Šmídom. 
 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 
žiada starostu,  
 
aby vyvíjal aktivitu, ktorej výsledkom bude osadenie spomaľovacích dopravných prvkov, 
tzv. retardérov priebežne na pozemnej cestnej komunikácii na ul. Stará spišská cesta. 
 
T: do najbližšieho zasadnutia MZ 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu predloţenom poslancom Šmídom, hlasovalo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9:    za - 17,  proti - 0,  zdrţal sa – 0, 
uznesenie bolo prijaté. 

 
 
7.  Záver 

 
Starosta Marián Gaj ukončil rokovanie XXXV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým 

poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva a poprial im ešte príjemný zvyšok leta a peknú dovolenku. 
 

 
Košice, 13.8.2014 

 

  
Zapísala:  

 
Andrea Bočkorášová      „podpísané“ 

zapisovateľka             ................................................... 
 

Zápisnicu overili: 

               
Richard Šmída      „podpísané“ 

poslanec                                                      ................................................... 
 

 

Anna Zimmermannová 
poslankyňa      „podpísané“ 

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

 

Marián Gaj  
starosta       „podpísané“ 

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


