
Správa o plnení uznesení MZ MČ Košice - Sever 
 

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

Sever.  

             Súčasťou predloţeného materiálu je aj správa o vyhodnotení plnenia tých uznesení, 

ktoré boli vypustené zo sledovania, ale naďalej zostali v platnosti . 

Sú to uznesenia, ktoré schválilo MZ MČ Košice - Sever v období 2010 – 2014. 

                         

S p r á v a     o plnení uznesení, ktoré sú platné a v sledovaní.   

  

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 možnosti prevádzky a ochrany viacúčelového ihriska, vrátane 

      možnosti oplotenia objektu spojeného s jeho strážením a spoplatnením jeho užívania. 

g)  Predložiť jednotlivé možnosti prevádzky ihriska na prejednanie do finančnej a stavebnej   

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

Termín: do najbližšieho 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 

žiada prednostu MÚ, aby na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a zasadnutí Komisie 

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

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

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

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

– Sever. 
Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

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 
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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 predložený materiál 

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

vybavenia a softvéru postupoval v súlade s týmto materiálom podľa dostupných 

finančných možností. 

Uznesenie zostáva v platnosti 

 

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 predložené 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, že stavba prinesie celej lokalite problémy so životným prostredím, 

zväčší  problémy so statickou dopravou, obyvateľom ulice znehodnotí bývanie 

6. neúhlasí s predloženým návrhom statickej dopravy, ktorý bol doručený MÚ 

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

súčasných obyvateľov 

7. žiada 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 použili 

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 predložené argumenty investora 

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

Kisdyho ulici 

3. nesúhlasí s plánovanou výstavbou bytového domu 

4. konštatuje, že stavba prinesie celej lokalite problémy so životným prostredím, 

znásobí problémy so statickou dopravou, obyvateľom bytov znehodnotí bývanie 

svetelnými podmienkami 

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

plánovanej výstavbe bytového domu na Kisdyho ulici a pri posudzovaní 

vhodnosti investície v tomto prostredí použil regulatívy platné v súčasnom 

platnom územnom pláne mesta Košice. 

Uznesenie zostáva v platnosti. 
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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. Boženy 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 každú 

z uvedených lokalít 

 

Použitie zbierky:  zbierkou získané prostriedky budú použité 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. 263/ 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 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. žiada kontrolórku MČ Košice – Sever 
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a) vykonať  kontrolu  zameranú  na  dodržiavanie  všeobecne   záväzných  

právnych predpisov a interných predpisov MČ Košice – Sever pri  pozastavení 

Uznesenia č. 228 / 2013 

b) pri  zistených   podozreniach   na   nedodržanie  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 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 
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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.  
Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

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  

žiada 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 vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 286/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

K bodu 4.    Zánik poslaneckých mandátov, vyhlásenie nastúpenia náhradníkov a zloţenie 

sľubu náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov MZ MČ Košice - Sever 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

 

berie na vedomie  

správu mandátovej komisie 

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. 

  

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 287/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

K bodu 4.    Zánik poslaneckých mandátov, vyhlásenie nastúpenia náhradníkov a zloţenie 

sľubu náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov MZ MČ Košice - Sever 

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. 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 288/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

K bodu 5.    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. 289/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

K bodu 6.    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, 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                                                                   

 Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 290/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

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

11.6.2014 

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.  

 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 



 7 

Uznesenie č. 291/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

K bodu 8.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever na 

2. polrok roku 2014 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

          s c h v a ľ u j e  návrh Plánu kontrolnej činnosti konrolórky 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.     

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 292/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

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

Košice – Sever k záverečnému účtu MČ Košice - Sever za rok 2013 

  
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.  

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 293/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

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

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 

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. 

Uznesenie vypustiť zo sledovania. 



 8 

Uznesenie č. 294/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

K bodu 11.    Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

 

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. 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

Uznesenie č. 295/ 2014 z XXXIV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 18. 06. 2014                 

 

K bodu 12.    Informácia o ukončení verejnej zbierky na detské ihriská vyhlásenej  

Mestskou časťou Košice - Sever 

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. 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

Uznesenie č. 296 2014 z XXXV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 13.08 2014                 

 

K bodu 4.    Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever 

na funkčné obdobie 2014 - 2018 

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.   

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

Uznesenie č. 297/2014  z XXXV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 13.08 2014                 

 

K bodu 5.    Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Košice – Sever 

pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí 2014     

 
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 
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volebný obvod II  zahŕňa volebné okrsky 7 - 12 s počtom poslancov 5 

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

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

Uznesenie č. 298/2014  z XXXV. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 13.08 2014                 

K bodu 6.    Rôzne     

 

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 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

 

S p r á v a   o plnení uznesení, ktoré nie sú v sledovaní. 

 

Súčasťou správy je aj vyhodnotenie plnenia uznesení, ktoré boli MZ MČ Košice - Sever 

v období 2010 – 2014 konštatované, ţe zostávajú v platnosti a vypúšťajú sa zo sledovania.    

Z dôvodu zachovania  kontinuity plnenia platných uznesení aj v ďalšom volebnom období,  

odporúčam MZ MČ Košice - Sever  niektoré  uznesenia skonštatovať, ţe sú uţ splnené, 

poprípade ich zrušiť. 

 

 

1. Uznesenia, ktoré boli prijaté pri rokovaní bodu : Správa o plnení uznesení  a ktorými bolo 

skonštatované, ktoré uznesenia sú platné, ktoré sa rušia, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania. 

Sú to tieto uznesenia :    95, 128, 130/2012 , 

                                      168, 188, 209, 225,/2013  
 

2. . Uznesenia, ktoré boli prijaté pri rokovaní o Rozpočte MČ, o zmenách rozpočtu, o  ZÚ 

      Sú to tieto uznesenia :  82, 83, 86, 98, 105, 114, 121, 122, 125, 137, 138, 152, 159 /2012,    

     196,  212, 213, 216, 217, 229/2013 

 

3.   Uznesenia, ktoré boli prijaté pri rokovaní bodu : Plán kontrolórky MČ. 

      Tieto uznesenia boli priebeţne plnené. Kontrolórka MČ informovala o svojej činnosti na 

      rokovaniach  MZ.  Sú to tieto uznesenia :    67/2011,      97, 161/2012,       211, 246/2013 

 

4.   Uznesenia, ktorými boli  schválené VZN. 

      Uzn. č. 52/2011 .. schválenie dodatku č.4 k VZN č.30 o trhoviskách... splnené 

      (VZN č. 30 bolo neskôr zrušené) 

      Uzn. č. 232/2013 ...VZN č. 46/2013 o symboloch, uznesenie splnené 

      Uzn. č. 250/2013...VZN č. 47/2013 o podmienkach predaja ...   uznesenie splnené 
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5.   Iné uznesenia: 

      Uznesenie č. 34/2011  Schválená Organizácia MÚ MČ Košice - Sever, uznesenie 

      splnené  

      Uznesenie č. 47/2011  Pravidlá poskytovania jednotnej dávky v hmotnej núdzi 

      (MZ schválilo nové  Pravidlá pre priznávanie dávky, uznesenie č. 271/2014). 

      Uznesenie č. 78/2012 Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I , uznesenie splnené 

      Uznesenie č.106/2012 Výzva na výber dodávateľa telef. ústredne, uznesenie splnené  

      Uznesenie č. 111/2012  Ruší sa uznesenie č. 45/2011 Zriadenie redakčnej rady, splnené 

      Uznesenie č.139/2012 MZ berie na vedomie Informáciu o Proteste prokurátora proti          

      uzn. 90/2012 – zriadenie Rodinného centra.  (uznesenie č.90/2012 bolo uţ zrušené). 

      Uznesenie č. 146/2012 – Vybudovanie štrukturovanej kabeláže.. MZ berie na vedomie  

       a schvaľuje návrh riešenie ... uznesenie splnené. 

      Uznesenie č.182, 183/2013 Harmonogramy plánovaných zasadnutí MR, MZ,  

      poslaneckých dní v roku 2013, uznesenia splnené. 

      Uznesenie č. 198/2013  harmonogram poslaneckých dní na rok 2013, zároveň sa ruší 

      časť uznesenia 184/2013 v bode c/  a d/  ....  uznesenie splnené 

      Uznesenie č. 205/2013 MZ odporúča schváliť pozemok pri kostole sv. Ondreja na   

      Podhradovej, uznesenie splnené. 

      Uznesenie č. 255/2013 Schválenie návrhu na verejné ocenenia „ Cena mesta Košice“ 

      a cena  „ Cena primátora mesta“,  uznesenie splnené. 

 

 

Ostatné prijaté uznesenia, ktoré sú v platnosti ale nie sú v sledovaní, odporúčam, aby zostali 

naďalej v platnosti.  

 

 

 

 

V Košiciach, 29. september 2014 

 

 

 Správu vypracovala: Ing. Jana Nováková, 

                                   kontrolórka MČ                   


