Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XXXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 8.10.2014

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MZ
Listina prítomných z 8.10.2014
Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ
Správa o činnosti kontrolórky MČ za obdobie od 12.6.2014 do 1.10.2014
Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2014
Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever č. 1/2014
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 48/2014 o
vyhradení miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na
verejných priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí
Zápisy skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda, 8. októbra 2014, od 15.00 do 17.30 hod.

Počet zvolených poslancov: 23
Počet prítomných:

18

Počet neprítomných:

5
poslanci Vágási, Gajdoš, Košičan, Kozák, Skalický

Ďalší prítomní:

Marián Gaj – starosta
Jana Nováková – kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril XXXVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, privítal
poslancov, občanov aj hostí. Z dôvodu, ţe poslanci sa stretávajú na poslednom plánovanom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva v tomto volebnom období, starosta vyzval prítomných, aby sa postavili
a vypočuli si hymnu SR. Po odznení hymny konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej
miestnosti prítomných 15 poslancov a teda MZ je uznášaniaschopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta Marián Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Petra Kalanina a Vladimíra Sedláka a za
zapisovateľa určil zamestnanca MČ Andreu Bočkorášovú.
Starosta Gaj navrhol:

do návrhovej komisie poslancov Pavla Ţelezníka, Viliama Beňa a
Máriu Tomášovú.

Starosta Gaj navrhol:

do mandátovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Ladislava Gööza a
Ladislava Kuczika.

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Prítomných pri hlasovaní
bolo 15 poslancov.

Hlasovanie č. 1:
Uznesenie:

za - 15, proti – 0, zdrţal sa – 0.
MZ MČ Košice - Sever zvolilo :
návrhovú komisiu v zloţení: Pavol Ţelezník, Viliam Beňo a Mária Tomášová

mandátovú komisiu v zloţení: Jozef Filipko, Ladislav Gööz a Ladislav Kuczik.
Starosta skonštatoval, ţe členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení.
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Karolu, p. Pankovičovú a p. Románovú, ktorí budú
vykonávať funkciu skrutátorov.
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3. Schválenie programu rokovania
Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, navrhovanému v pozvánke
a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu.
Návrh na doplnenie programu podal poslanec Vladimír Gürtler, ktorý navrhol doplniť bod: Správa
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v súvislosti
s majetkovými priznaniami. Navrhol zaradiť ho pred bod Interpelácie a dopyty poslancov a označiť
ako bod 12a.
Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za
predloţený návrh.
Hlasovanie o návrhu poslanca Gürtlera - doplnení bodu 12a. Prítomných pri hlasovaní bolo 15
poslancov.

Hlasovanie č. 2:

za - 15, proti – 0, zdrţal sa – 0.

Bod Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v súvislosti s majetkovými priznaniami bude doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod
12a.
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Martina Červeňáková, kvórum sa zvýšilo na 16 poslancov.
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XXXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Sever s jedným zapracovaným doplňujúcim návrhom.

Hlasovanie č. 3:

za - 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
program rokovania bol schválený.

Uznesenie:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever
Správa o plnení uznesení MZ
Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 12.6.2014 do 1.10.2014
Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever k 30.6.2014
Informácia o Rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever č. 1/2014
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 48/2014 o vyhradení
miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí
11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
12. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých
dní do poslaneckej knihy
12a. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v súvislosti s majetkovými priznaniami
13. Interpelácie a dopyty poslancov
14. Rôzne
15. Záver
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4. Správa o činnosti starostu MČ Košice - Sever
Starosta Gaj predniesol Správu o činnosti starostu za obdobie od 14.8.2014 do 8.10.2014. Za
predchádzajúce obdobie sa okrem beţnej agendy a rozhodovacej činnosti súvisiacej s výkonom
funkcie starostu venoval absolvovaniu pracovných stretnutí s predstaviteľmi samosprávy, občianskych
zdruţení, obchodných spoločností. Stretol sa s predajcami na trhoviskách v lokalite Mestskej časti
Košice - Sever, napr. s p. Lučanským na Mieri a inými. Taktieţ absolvoval stretnutie s Radou seniorov,
niekoľkokrát sa stretol s jej predsedom p. Bartkom. Starosta podporil všetky aktivity Denného centra
na Severe - jeho krúţkovú činnosť, výlety seniorov do Maďarska, športové súťaţe, vernisáţe a pod.
Stretol sa aj s obyvateľmi MČ Košice - Sever s p. Fabišíkom, Hajdu, Gajdošom, Záhorským,
Gajdošovou, Hamzovou a inými. Absolvoval stretnutie s Mestskou políciou Košice Stanicou Sever, kde
riešili problém neprispôsobivých občanov na Račom potoku. Starosta sa zúčastnil Krízového štábu na
Magistráte mesta Košice, kde riešili Ťahanovský most. Zúčastnil sa otvorenia školského roka na ZŠ
Hroncova – korčuliarskej triedy na tejto škole, ako aj otvorenia školského roka na ZŠ Polianska. Pri
príleţitosti 70. výročia SNP sa zúčastnil kladenia vencov na námestí Osloboditeľov, v Pribeníku akcie
Cesty bez bariér, ktorej sa zúčastnili dve stredné školy z Mestskej časti Košice - Sever. Ďalej sa
zúčastnil rokovania Rady starostov a Mestského zastupiteľstva v Košiciach, rôznych kultúrnych
podujatí (napr. Dţezové dni) a športových aktivít (napr. Medzinárodný maratón mieru). Navštívil Dni
španielskeho gymnázia, kde bola poskytnutá aj technická pomoc. Aktívne participoval pri príprave
komunálnych volieb, zvolal zasadnutie miestnej volebnej komisie, na ktorom komisia zloţila sľub.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil p. Ţelezník a poloţil otázku, či by Mestská polícia Košice, Stanica Sever nemala
podávať starostovi mestskej časti raz ročne Správu o svojej činnosti. Konštatoval, ţe jej veliteľ sa na
zasadnutí miestneho zastupiteľstva zúčastnil len raz, a to pri zahájení činnosti Stanice Sever. Poslanec
vyjadril nespokojnosť so spôsobom riešenia problémov obyvateľov tejto mestskej časti Mestskou
políciou Košice.
Starosta reagoval, ţe Správu o činnosti Mestská polícia Košice, Stanica Sever podá po uplynutí
kalendárneho roka uţ novozvolenému miestnemu zastupiteľstvu.
P. Zimmermannová – pripojila sa k p. Ţelezníkovi a tlmočila poţiadavky obyvateľov, ţe Mestskú políciu
by malo byť vidieť častejšie v uliciach mestskej časti a mala by promptnejšie riešiť problémy
obyvateľov, keď občania zavolajú, trvá hodinu aţ dve, kým prídu. Najviac sa sťaţujú ľudia okolo
trhoviska a zo zadnej časti Denného centra, kde sú bezdomovci a kde parkujú ľudia na trávnikoch.
Do diskusie sa uţ nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a poţiadal p. Ţelezníka o prečítanie návrhu
uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever
berie na vedomie
Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 4

za – 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

5. Správa o plnení uznesení MZ
Správu predniesla kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever, ktorá uviedla, ţe podkladom pre
vypracovanie danej správy bola Správa o plnení uznesení, ktorá bola predloţená na rokovanie
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miestneho zastupiteľstva dňa 18.6.2014 doplnená o uznesenia prijaté na tomto zasadnutí, ako aj
uznesenia prijaté na zasadnutí dňa 13.8.2014. Súčasťou správy je vyhodnotenie plnenia tých
uznesení, ktoré boli v priebehu volebného obdobia miestnym zastupiteľstvom schválené ako
zostávajúce v platnosti, ale vypúšťajú sa zo sledovania. Bolo ich vyše 70, p. kontrolórka ich rozdelila
a vypracovala ako dodatok k správe. Odporúča, aby časť bola vedená ako splnené, nakoľko splnené
naozaj boli. Navrhuje, aby z týchto uznesení zostali v platnosti tie uznesenia, ktoré sa týkajú
poslancov, zloţenia komisií, miestnej rady. Tieto uznesenia budú splnené ukončením funkčného
obdobia miestneho zastupiteľstva, zloţením sľubu novozvolených poslancov. Sú tam uznesenia, ktoré
sa týkajú rokovacieho poriadku, ktorý bol niekoľkokrát v priebehu volebného obdobia doplňovaný,
rovnako zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré tieţ boli doplňované uzneseniami, ďalej
sú to uznesenia týkajúce sa napr. formy zasielania materiálov, zaznamenávania dopytov občanov do
poslaneckej knihy a pod. – tieto odporúča zachovať v platnosti, aj keď nie sú sledované.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Prihlásil sa poslanec Filipko a pýtal sa na plnenie dvoch uznesení - uznesenia č. 295/2014 z 18.6.2014
a uznesenia č. 298/2014 z 13.8.2014.
Uznesením č. 295/2014 miestne zastupiteľstvo poţiadalo miestny úrad o spracovanie návrhu moţnosti
vyuţitia dobrovoľnej zbierky na detské ihriská a jeho predloţenie na rokovanie miestnej rade a
komisiám. Konštatoval, ţe návrh nebol predloţený.
V reakcii starosta uviedol, ţe miestna rada nebola uznášaniaschopná z dôvodu nedostatočného počtu
prítomných poslancov, návrh je pripravený a bude predloţený v bode Rôzne.
O plnení uznesenia č. 298/2014 ohľadom osadenia spomaľovacích dopravných prvkov, tzv. retardérov
na pozemnej komunikácii na ul. Stará spišská cesta, bude rovnako podaná informácia v bode Rôzne.
Do diskusie sa uţ nikto ďalší neprihlásil, starosta poţiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu
uznesenia. Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever
1.

berie na vedomie správu o plnení uznesení MZ

2. konštatuje, ţe v platnosti zostáva uznesenie číslo
46, 65 /2011, 124/2012,
190, 206, 207, 220/2013,
277, 278, 279, 282, 294, 295, 296, 297, 298/2014
3.

konštatuje, ţe splnené sú uznesenia :
34, 47, 52, 67/2011
78, 82, 83, 86, 95, 97, 98, 105, 106, 111, 114, 121, 122, 125, 128, 130, 137, 138,
139, 146, 152, 159, 161/2012,
168, 182, 183, 188, 196, 198, 205, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 225, 229, 232,
246, 250, 255/2013

4. konštatuje, ţe splnené sú a zo sledovania sa vypúšťajú
uznesenia číslo: 263, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/2014.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 5

za – 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.
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6. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 12.6.2014 do 1.10.2014
Správu predniesla kontrolórka mestskej časti a povedala, ţe okrem Správy o plnení uznesení MZ, ktorá
bola prerokovaná v predchádzajúcom bode, na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti
vykonala aj kontrolu pokladničných dokladov. Zamerala sa na dodrţiavanie zákona o účtovníctve, t.j.,
či má účtovný doklad všetky potrebné náleţitosti, ďalej na dodrţiavanie zákona o finančnej kontrole,
t.j., či bola vykonaná finančná kontrola pri zakladaní daných dokladov, ako aj na ďalšie právne
a interné predpisy. Bol kontrolovaný prvý štvrťrok 2014, prekontrolovala spolu 322 pokladničných
dokladov. Do zásad vykonávania práce v pokladni je potrebné zahrnúť aj vedľajšiu pokladňu
v kancelárii prvého kontaktu, nakoľko jej pracovníčky tieţ prichádzajú do styku s finančnou
hotovosťou, a nielen hlavnú pokladňu na ekonomickom oddelení.
Ďalšou kontrolou bola kontrola investícií v Programe 3 - Komunikácie a v Programe 5 - Prostredie pre
ţivot, nakoľko vo volebnom období 2010 - 2014 nebola vykonávaná kontrola týchto programov.
Zamerala sa najmä na realizáciu investičných zámerov v súlade s uzatvorenými zmluvami. Kontrolórka
vychádzala zo záverečných účtov, z hodnotiacich správ a zo zmlúv zverejnených na internete,
podrobnejšie informácie sú v správe, ktorú poslanci obdrţali. Uvedené objekty si osobne prešla. Ďalej
vypracovala stanovisko k Monitorovacej správe, vykonávala priebeţne aj iné činnosti spojené
s funkciou kontrolóra mestskej časti.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
P. Ţelezník - informoval sa na revitalizované detské ihrisko Polianska, ktoré bolo najviac poškodené
vandalmi, boli tam poškodené lavičky. Mestská časť mala získať zo štátneho rozpočtu kamerový
systém, pýtal sa, v akom štádiu to je.
Reagoval starosta - zatiaľ je ţiadosť na Ministerstve vnútra SR, ktoré zatiaľ v tejto veci nerozhodlo
z dôvodu, ţe ešte nevytvorilo komisiu na posudzovanie daných projektov. Túto informáciu má MÚ
z minulého týţdňa, úrad sa neustále na túto vec dopytuje, sú sľúbené tri kamery v rámci iného
projektu v rámci mesta. Vo veci projektu MČ Košice – Sever nie je podľa odpovede z Mestskej polície
Košice zatiaľ zo strany MV SR v Bratislave rozhodnuté.
P. Ţelezník sa v súvislosti s emailom, ktorý obdrţali všetci poslanci od p. Jaroslava Polačeka a Marcela
Gibódu, pýtal kontrolórky mestskej časti, či pri svojej kontrolnej činnosti zachytila nejaké nevýhodne
uzavreté zmluvy zo strany mestskej časti a či bolo vykonané vyúčtovanie úhrady nákladov spojených
s uţívaním nebytových priestorov.
Kontrolórka MČ uviedla, ţe zmluva, spomínaná v emaili, sa netýka Programu 3 ani Programu 5.
Kontrolovala všetky zmluvy súvisiace s realizáciou daných stavebných prác, na základe toho boli
vystavené faktúry, dané faktúry boli uhradené, kontrolórka skontrolovala pri čerpaní rozpočtu, či
financie išli najmä z kapitálových výdavkov. Zmluvy aj faktúry boli v poriadku.
Starosta odovzdal slovo p. Luczymu, vedúcemu oddelenia ekonomického a hospodárskej správy, aby
za ekonomické oddelenie dal stanovisko k vyúčtovaniu úhrady nákladov spojených s uţívaním
nebytových priestorov na prvom poschodí budovy Ekran.
P. Luczy uviedol, ţe do dňa 30.4.2012 bola v priestoroch firma Compugraph, kedy nám odovzdala
priestory o rozlohe 225 m2, bola napojená na jedno odberné miesto el. energie, ktoré sa nachádza
v suteréne budovy. Suterén a Amfitreáter boli v roku 2012 Mestskej časti Košice – Sever odobraté zo
správy a mesto začalo s rekonštrukciou Amfiteátra a so suterénom administratívnej budovy. Získať
nájomcu na prenájom priestorov nebolo jednoduché, mestská časť vstúpila do rokovaní s mestom
Košice, aby bolo moţné mať podruţné meranie el. energie. Do dnešného dňa to nie je zrealizované,
nakoľko k prepisu odberného miesta došlo aţ 18.10.2013. Od 1.1.2014 je Amfiteáter v správe
spoločnosti K13 - Košické kultúrne centrá, MČ obdrţala z Magistrátu mesta Košice chybné vyúčtovanie,
t.j., čo sa týka vyúčtovania nákladov spojených s prevádzkou daných priestorov, MČ je rok a pol
pozadu, naviac, ako správca budovy nemá podpísanú zmluvu s dodávateľom el. energie a teda si
nemôţeme svojvoľne namontovať merač elektrickej energie. Zálohové platby sú uhrádzané obvyklým
spôsobom.

Zápisnica z XXXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,
konaného dňa 8.10.2014
Overili:

Strana 6

K druhému dotazu p. Ţelezníka týkajúceho sa uzatvorenia nevýhodnej zmluvy starosta uviedol, ţe sa
jedná o zmluvu o poskytovaní sluţieb, ktorej predmetom je spravovanie webovej stránky, s týmto
zhotoviteľom bola uzavretá prvá zmluva v roku 2012, táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do
konca roka, zmluvná pokuta uvedená v zmluve nie je relevantná, lebo zmluvné povinnosti sú plnené.
Starosta na margo mailu uviedol, ţe pisatelia mailu by sa mali skôr pýtať, z čoho boli financované ich
dosiaľ fungujúce súkromné mailové schránky.
P. Šmída - z predmetného ustanovenia zmluvy nie je jasné, akú povinnosť by si mal splniť
objednávateľ, aby nebola uplatňovaná zmluvná pokuta, čo má oznamovať a prečo má niečo
oznamovať.
Reagoval starosta - bod o pokute v zmluve bol chybne, resp. omylom vytlačený pred úpravou prekopírovaný z predchádzajúcej zmluvy. V tomto smere bol uskutočnený osobný rozhovor
s konateľom firmy p. Murínom, vypustenie ustanovenia o pokute bude aj v písomnej podobe.
P. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností - rozprávame sa čisto v
hypotetickej rovine, nikto od mestskej časti nevymáha ţiadnu zmluvnú pokutu. Je plnou kompetenciou
i zodpovednosťou starostu ako štatutára podpisovať zmluvy, a to aj s prípadnými zmluvnými
pokutami.
Starosta zopakoval, ţe v čo najkratšom čase bude vyhotovený písomný dodatok k zmluve, ktorým
bude ustanovenie o zmluvnej pokute vypustené.
P. Kuczik - ak je vôľa z jednej aj z druhej strany, tento odsek zmluvy vyriešiť dodatkom, tak to
urobme a vyvráťme pochybnosti, ale treba to urobiť čím skôr.
Do rokovacej miestnosti prišli poslanci Peter Berta a Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 18
poslancov.
Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril a poţiadal členku návrhovej komisie p.
Tomášovú, aby prečítala návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever
berie na vedomie
Správu o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever za obdobie od 12.6.2014 do 1.10.2014.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 18 poslancov.

Hlasovanie č. 6

za – 17, proti – 0, zdrţal sa – 1,
uznesenie bolo prijaté.

7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever
k 30.6.2014
Starosta poţiadal kontrolórku, aby prítomných oboznámila so svojim odborným stanoviskom k
monitorovacej správe, ktoré vypracúva podľa Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice - Sever.
Kontrolórka uviedla, ţe vypracovala stanovisko na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obce aj mestské časti hospodária
s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s
rozpočtovými prostriedkami a monitorujú a hodnotia plnenie programov mestskej časti. Monitorovanie
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sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka ku 30.6. Účelom monitorovania je porovnávanie
očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie
rozpočtových výdavkov na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou. Podrobnejšiu správu spolu
s vyjadrením k jednotlivým programom poslanci obdrţali v predloţenom materiáli. Výsledkom
hospodárenia ku 30.6.2014 bol prebytok vo výške 57 905,- EUR. Mnohé aktivity budú vykonávané aţ
v II. polroku, a to sa prejaví aj vyšším čerpaním finančných prostriedkov. Kontrolórka konštatovala, ţe
finančné plnenia boli adekvátne. Monitorovacia správa obsahuje náleţitosti v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a so Zásadami hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mestskej časti Košice - Sever a ostatnými právnymi predpismi.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Prihlásil sa p. Ţelezník ohľadom trhoviska na Podhradovej, v monitorovacej správe bolo hodnotené
veľmi optimisticky, podľa jeho názoru trhovisko nenaplnilo očakávania, on eviduje jedného maximálne
dvoch trhovníkov predávajúcich zeleninu na tomto malom trhu. Zaznamenal aj kritiku, ţe je tam väčší
neporiadok.
Reagoval p. Luczy - uviedol, ţe náklady mestskej časti na toto trhovisko sú minimálne, nie sú náklady
na energie, sú minimálne náklady na odpad, čo je dokladom komunikácie s trhovníkmi. Je tam šesť
stolov, z toho tri prenajaté, v letných mesiacoch bolo trhovníkov viac. Priznáva, ţe stoly sú v zlom
stave a treba ich opraviť. Ide o nové trhovisko, jeho výkonnosť je dostačujúca a obyvatelia sú
spokojní aj preto, lebo trhovisko vytvára konkurenciu v sortimente zeleniny a ovocia pre obchod,
ktorý sa tam nachádza z pohľadu ich kvality. Ohľadom neporiadku na tomto trhovisku (škatule
a pod.), mestská časť je dohodnutá s nájomcom priestoru, ţe tie škatule, ktoré tam sú, si nechá
a keď odchádzajú, neporiadok po sebe upracú. Neporiadok nerobia trhovníci - predajcovia, ale
podguráţení obyvatelia mestskej časti.
P. Ţelezník sa opýtal na chodník na Polianskej, čo je najfrekventovanejší chodník na Podhradovej a je
v katastrofálnom stave, sú tam veľké diery, či nie je moţná núdzová oprava z peňazí Programu 3.1.
Údrţba miestnych komunikácií. Chodník aj cesta sú rovnako v dezolátnom stave, sú tam miestami aţ
10 - centimetrové diery.
Reagoval p. Luczy - finančné prostriedky v hodnote 5000,- EUR budú pouţité na opravu chodníkov na
Hlinkovej ulici. Keď bola veľká investícia na opravu asfaltových plôch, Mestská časť Košice – Sever
dala poţiadavku na Magistrát mesta Košice ohľadom financovania Gerlachovskej ulice, boli
uskutočnené aj osobné stretnutia starostu a obhliadky ulice s primátorom mesta, uprednostnilo sa to,
ţe tam musí premávať MHD. V rámci Gerlachovskej bola zo strany MČ poţiadavka aj na Poliansku
ulicu, ktorá je v katastrofálnom stave, cesta sa prepadáva, sú tam kocky, tzv. mačky, je to omnoho
nákladnejšie, treba všetky vybrať a dať tam iné podloţie. Na MMK sú o probléme informovaní, chodia
tam autobusy, ak budú financie, chodník aj cestu naraz opravia, jednotlivé opravy nemajú zmysel.
Treba urobiť komplexne ul. Gerlachovskú aj Poliansku.
P. Zimmermannová sa pripojila k poţiadavke na opravu chodníkov. Obyvatelia sa jej sťaţovali, ţe
situácia je tam taká, ţe je zázrak, ţe neutrpeli úraz.
Reagoval starosta - investícia z mesta na opravu chodníkov je rozplánovaná na tri roky, teraz beţí prvý
rok.
P. Sedlák – upozornil na zlý stav mnohých chodníkov všade, nielen na spomenutých dvoch uliciach.
Reagoval starosta - zopakoval, ţe celková obnova asfaltových plôch je naplánovaná na tri roky.
Oddelenie rozvoja mestskej časti má stav chodníkov zmapovaný, mesto vypracovalo harmonogram, v
rámci mesta sú nejaké prioritné akcie, niektoré sa vybavili aj v rámci MČ Košice - Sever a celková
obnova je naplánovaná na tri roky.
Nikto iný sa do diskusie neprihlási, starosta preto diskusiu ukončil.
P. Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý pripravil miestny úrad.
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever
berie na vedomie
Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2014.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 18 poslancov.

Hlasovanie č. 7

za – 18, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

8. Informácia o Rozpočtovom opatrení starostu Mestskej časti Košice – Sever č. 1/2014
Starosta poţiadal p. Luczyho, aby oboznámil prítomných s týmto opatrením.
P. Luczy informoval, ţe starosta MČ Košice - Sever v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vykonal rozpočtové opatrenie:
1. zníţenie príjmov a výdavkov vo výške 28 € na základe oznámenia Ministerstva vnútra
SR o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2014
2. zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 29 895 € na základe oznámení Okresného
úradu Košice o financovaní výdavkov spojených s voľbou prezidenta SR v roku 2014
3. zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 18 400 € na základe oznámení Okresného
úradu Košice o financovaní výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu
v roku 2014.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
berie na vedomie
Informáciu o Rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever č. 1/2014 .
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 17 poslancov.

Hlasovanie č. 8

za – 17, proti – 0, zdrţal sa – 0, 1 nehlasoval,
uznesenie bolo prijaté.

Zápisnica z XXXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,
konaného dňa 8.10.2014
Overili:

Strana 9

9. Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014
Starosta poţiadal p. Luczyho, aby uviedol tento bod.
P. Luczy - prítomní obdrţali materiál, ktorý mestská časť spracovala na základe reálneho čerpania
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 schváleného dňa 31.3.2014 a bolo
predloţené reálne čerpanie ku koncu augusta 2014. Zasadnutie Miestnej rady sa nekonalo, resp.
nebolo uznášaniaschopné, uskutočnilo sa stretnutie finančnej komisie, ktoré rovnako nebolo
uznášaniaschopné, ale prítomní členovia komisie prešli bod po bode kaţdú zmenu v príjmovej časti aj
vo výdavkovej časti.
P. Kuczik – povedal, ţe predseda finančnej komisie ho poveril vedením jej zasadnutia, komisia síce
nebola uznášaniaschopná, no prítomní členovia spolu so zástupcami samosprávy prešli jednotlivé
zmeny poloţkovite a konštatovali, ţe nemajú zásadné výhrady k návrhu pripravenému miestnym
úradom.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
P. Ténai - poďakoval starostovi, exprednostovi, p. Luczymu a všetkým poslancom a poslankyniam,
ktorí boli vo finančnej komisii aktívni, nakoľko mestská časť pred štyrmi rokmi bola v zlom stave,
zdedili veľa nezaplatených faktúr, faktúr po lehote splatnosti. V súčasnosti je finančná situácia na MÚ
MČ Košice - Sever lepšia, naštartovali sa dobré zmeny. Vyzval k zodpovednosti všetkých aj voči
novozvoleným poslancom a teší ho, ţe im odovzdajú mestskú časť v lepšej finančnej kondícii, ako ju
zdedili.
P. Beňo – ako predseda finančnej komisie poďakoval kolegom za odvedenú prácu a opýtal sa na
výšku financií v rezervnom fonde.
Reagoval p. Luczy - v tomto momente nevie povedať presnú sumu, ale vyjadril sa v tom zmysle, ţe
šetríme, ak vieme, ţe nejakú aktivitu nevykonáme, financie na túto aktivitu nevyčerpáme, peniaze
v rezervnom fonde ostanú na ďalšie obdobie. Napr. v prípade osvetlenia, ktoré nedokáţe MČ Košice Sever urobiť.
Na poţiadanie starostu ohľadom osvetlenia reagoval p. Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ - v návrhu
rozpočtu v prvom polroku pri riešení problému osvetlenia na uliciach Čárskeho a Kustrova bol
predbeţný odhad cca 20 000,- EUR s tým, ţe 8 000,- EUR je príspevok od mesta. Na tento investičný
zámer bolo predbeţne počítané so sumou cca 22 000,- EUR, MČ Košice - Sever s uvedenými 20 000,EUR uţ počítala, ale v mesiaci jún prišiel z Magistrátu mesta Košice list, kde príspevok neodobrili,
mesto nesúhlasilo ani s nami navrhovaným riešením formou spolufinancovania. To znamená, ţe
voľných finančných prostriedkov ostalo 12 000,- EUR, čo nie je dostatočná suma, preto nebolo riešené
osvetlenie Čárskeho ulice. Z ostatných investícií sa nezvýšil dostatok financií na eventuálne presunutie
peňazí na toto osvetlenie.
P. Beňo sa opäť vrátil k finančnému zostatku v rezervnom fonde, mali sme tam dosť veľkú čiastku,
s otázkou sa obrátil aj na pani kontrolórku.
Kontrolórka mestskej časti odpovedala, ţe spolu tam bolo cca 110 000,- EUR, z toho 80 000,- EUR sa
rozdelilo. Nerozdelených ostalo viac ako 25 000,- EUR plus 11 000,- EUR, ktoré sa do rezervného
fondu vrátili teraz.
Poslanec Ténai poţiadal miestne zastupiteľstvo, aby mohol vystúpiť občan p. Marcel Gibóda v mene
obyvateľov Kalvárie vo veci označenia pešej zóny na Kalvárii.
Starosta dal hlasovať o návrhu p. Ténaia, hlasovalo 18 poslancov.

Hlasovanie č. 9:

za - 8 (p. Vajányiová, Červeňáková, Szabó, Kuczik, Gööz, Filipko,
Kalanin, Ténai),
proti – 0,
zdrţal sa – 10 (p. Ţelezník, Tomášová, Dobránsky, Dobránska, Šmída,
Berta, Sedlák, Zimmermannová, Beňo, Gürtler),
návrh nebol schválený.
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P. Ténai – sa spýtal, či uvedených 11 000,- EUR, ktoré sa presunú do rezervného fondu, nie je lepšie
vyuţiť na nákup nového motorového vozidla pre miestny úrad. To, ktoré pouţíva úrad v súčasnosti
najmä na rozvoz aktivačných pracovníkov aj iných sluţobných rozvozov, má uţ 14 rokov, je v dosť
zlom stave, aj v súčasnosti je v oprave. Ide aj o bezpečnosť pracovníkov úradu, eliminovanie nákladov
na údrţbu.
Starosta informoval, ţe predbeţná cena za opravu je 800,- EUR.
P. Kalanin sa vrátil k poţiadavke občana Gibódu ohľadom označenia pešej zóny na Kalvárii. Na
niektorom z predchádzajúcich MZ poslanci schválili označenie pešej zóny. Otázka poslanca znela,
prečo sa to nezrealizovalo, aký s tým bol problém.
Starosta o odpoveď a vysvetlenie podniknutých krokov zo strany úradu poţiadal p. Hučka. Ten
vysvetlil, ţe úrad poţiadal Magistrát mesta Košice ako cestný správny orgán o schválenie nového
dopravného značenia s tým, ţe by sa doplnilo aj o vjazd z ulice Za amfiteátrom. V máji 2014 miestny
úrad spracoval návrh a zaslal na Magistrát, odpoveď prišla v júni s tým, ţe neodsúhlasili nové
dopravné značenie a je nutné vykonať miestnu obhliadku za účasti pracovníka Magistrátu a Krajského
dopravného inšpektorátu v Košiciach. Stretnutie sa uskutočnilo na tvári miesta a pracovník
dopravného inšpektorátu sa vyjadril, ţe označenie pre pešiu zónu je nevhodné, nakoľko dopravná
situácia na ulici si nevyţaduje osadenie týchto značiek. Osadenie značiek by nemalo zmysel. Rámy
a konštrukcie, ktoré sú v súčasnosti osadené, odporúčal z ciest odstrániť, v spolupráci s p. Hučkom
navrhol osadiť klasickú hnedo-bielu značku, akou sa označujú pamätihodnosti. Toto označenie by
urobilo obyvateľom dobrú sluţbu. Je na zváţenie, či je nutné osádzať zospodu značku Pešia zóna, keď
tam autá nemôţu chodiť a cesta je uzavretá.
P. Kalanin - sa spýtal, či máme toto stanovisko písomne a či je tento postup beţný.
P. Hučko reagoval, ţe písomne stanovisko nemáme, spôsob zisťovania stavu veci na mieste je beţný
a bol vykonaný odborníkom z dopravného inšpektorátu.
Starosta doplnil, ţe bude aj opätovné stretnutie s pracovníkmi na Magistráte, aby sa toto riešenie
prehodnotilo.
P. Hučko pokračoval vo vysvetľovaní riešenia tým, ţe odborník z DI sa vyjadril, ţe ak by MÚ na
základe ţiadosti obyvateľov trvala na riešení situácie dopravne uzavretím ulice, spôsobíme ľuďom tam
bývajúcim viac škody ako osohu. Aj samotní tam bývajúci obyvatelia tam potrebujú chodiť a značka
by musela byť stráţená prítomnosťou dopravného policajta. Napr. pri vyberaní pokút by policajti
vyberali pokuty práve od ľudí, ktorí tú značku tam chcú mať, nakoľko keby tam bola značka Zákaz
vjazdu, nesmel by tam ísť nikto. Ďalej spomenul, ţe celá kauza je vyvolaná v podstate susedským
sporom, nikto iný tam problém s dopravou nemá. Toto vie riešiť PZ SR štandardnými, uţ existujúcimi
predpismi – ak niekto bráni uţívaniu nehnuteľnosti, rieši to príslušná vyhláška, ak niekto blokuje
prístup k nehnuteľnosti, zle parkuje, tieţ to upravuje vyhláška. V týchto prípadoch je potrebné zavolať
policajtov, ktorí to budú v zmysle vyhlášky riešiť odtiahnutím auta a pod.
P. Filipko sa pripojil k riešeniu osadením hnedej značky pre pamätihodnosti.
P. Luczy - oznámil, ţe výška rezervného fondu k 30.9.2014 je 97 000,- EUR, ak vrátime 11 000,- EUR,
pouţijeme 65 000,- EUR v rámci rozpočtu, tak k 31.12. 2014 ostane v rezervnom fonde 32 000,- EUR.
P. Ténai povedal, ţe dáva pozmeňujúci návrh k pripravenému návrhu zmeny 1. zmeny programového
rozpočtu, a to úpravu v Programe 7. v kapitálových výdavkoch, celkový kapitálový rozpočet by nebol
plus 11 000,- EUR, ale nula a prevod z rezervného fondu by bol tieţ nula, celé finančné operácie by
boli nula.
P. Ţelezník poloţil otázku, prečo miestny úrad v prípade havarijného stavu motorového vozidla nedal
návrh nejakého uznesenia alebo nenašiel iný vhodný spôsob, ale čakal na impulz od poslanca.
P. Luczy uviedol, ţe miestna rada nebola uznášaniaschopná a auto sa pokazilo minulý týţdeň. On
osobne chcel túto vec predloţiť na miestnej rade, predloţil to včera na zasadnutí finančnej komisie.
Informácia o konkrétnom probléme s motorovým vozidlom mu bola daná telefonicky deň pred
konaním MZ a materiály bolo potrebné zaslať poslancom týţdeň vopred. Úrad auto má, ale nakoľko
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ide aj o rozvoz aktivačných pracovníkov, bolo by vhodné mať také auto, kde je veľký batoţinový, resp.
úloţný priestor, kde by sa zmestilo aj náradie.
P. Filipko povedal, ţe auto treba tak či tak opraviť, peniaze na opravu podľa moţnosti schváliť
a o nákupe nového motorového vozidla, nech rozhodne novozvolené zastupiteľstvo. Fabia zatiaľ po
oprave na rozvoz aktivačných pracovníkov bude dostačujúca. Dáva protinávrh opraviť auto, aby zatiaľ
slúţilo.
P. Luczy – nevie zatiaľ vyčísliť náklady na opravu, poškodený je motor, po diagnostikovaní zatiaľ je
suma 800,- EUR, ale zatiaľ nie je konečná, lebo je moţné, ţe sa nájdu iné závady po rozobratí
a celkovom zdiagnostikovaní poruchy.
P. Ţelezník sa opýtal, či je v prípade kúpy nového auta vhodnejší lízing alebo hotovosť.
Reagoval p. Luczy, ţe najlepšie je urobiť výberové konanie, ale všetko závisí od poslancov, aký limit
uznesením stanovia, miestny úrad sa bude snaţiť za čo najvýhodnejších podmienok vozidlo kúpiť tak,
aby slúţilo účelu.
Starosta poţiadal p. Filipka o spracovanie návrhu uznesenia o oprave motorového vozidla.
P. Filipko stiahol svoj návrh po tom, čo starosta vysvetlil, ţe vozidlo bude tak či tak opravené, bez
ohľadu na prípadnú kúpu nového motorového vozidla, netreba o tom hlasovať.
Nikto iný sa uţ do diskusie neprihlási, starosta preto diskusiu ukončil.
Starosta konštatoval, ţe bol daný jeden pozmeňujúci návrh, a to návrh p. Ténaia na zmenu
programového rozpočtu v Programe 7 Kapitálové výdavky na kúpu nového motorového vozidla vo
výške 11 000,- EUR, s tým, ţe navrhovaný prevod z rezervného fondu by sa neuskutočnil a finančné
operácie by boli nula.
P. Beňo prečítal návrh uznesenia predloţeného poslancom Ténaiom.
Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 v Programe 7: v
kapitálových výdavkoch na kúpu nového motorového vozidla vo výške 11 000,- EUR s tým, ţe
navrhovaný prevod z rezervného fondu sa neuskutoční a finančné operácie budú nula.
Starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu predloţenom p. Ténaiom, hlasovalo 18 poslancov.

Hlasovanie č. 10

za – 6 (Gürtler, Ténai, Kuczik, Gööz, Vajányiová, Červeňáková),
proti – 2 (p. Beňo, Berta),
zdrţal sa – 10 (Ţelezník, Kalanin, Tomášová, Dobránska, Dobránsky,
Šmída, Sedlák, Zimmermannová, Filipko, Szabó),
uznesenie nebolo prijaté.

Potom p. Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal návrh 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej
časti Košice – Sever na rok 2014, ktoré pripravil miestny úrad.
Návrh uznesenia:
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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
schvaľuje
1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 nasledovne:
PRÍJMOVÁ ČASŤ
Beţné príjmy
Kód zdroja 41
poloţka 212002 – Príjmy z prenájmu pozemku – zníţenie o 1 964 €
poloţka 212003 – Príjmy z prenájmu trhovísk – zvýšenie o 2 500 €
poloţka 212003 – Z prenájmu budov, garáţí a ost. – zníţenie o 1 000 €
poloţka 221004 – Administratívne poplatky:
- SP evidencia obyvateľstva – zvýšenie o 300 €
- SP overovanie podpisov – zvýšenie o 2 000 €
- SP známky pre psov – zníţenie o 200 €
poloţka 222003 – Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov – zvýšenie o 2 500 €
poloţka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb:
- spoluúčasť seniorov na akciách – zníţenie o 1 000 €
- ZOS – zvýšenie o 1 000 €
- OS – zvýšenie o 8 000 €
- rybárske lístky – zvýšenie o 500 €
- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie o 5 000 €
- prímestský detský tábor – zvýšenie o 1 220 €
- Severská desiatka – zvýšenie o 34 €
poloţka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie o 40 €
poloţka 292006 – Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia – zvýšenie o 1 209 €
poloţka 292012 – Ostatné príjmy z dobropisov – zvýšenie o 513 €
poloţka 292017 – Ostatné príjmy z vratiek – zvýšenie o 100 €
poloţka 311 – Príspevky od darcov – zníţenie o 2 000 €
poloţka 311 – Verejná zbierka na detské ihriská – zníţenie o 19 460 €
poloţka 312007 – Z rozpočtu obce (MMK):
- stravovanie – zvýšenie o 5 500 €
- činnosť ZOS – zvýšenie o 3 902 €
- Denné centrum – zvýšenie o 1 057 €

Zápisnica z XXXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,
konaného dňa 8.10.2014
Overili:

Strana 13

Kód zdroja 111
poloţka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zníţenie o 15 €
Kód zdroja 131D
poloţka 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR – projekty EHMK – zvýšenie
o 1537 €
Kapitálové príjmy
Kód zdroja 11H
poloţka 322005 – Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK):
- parkovacie miesta – zvýšenie o 8 000 €
- verejné osvetlenie – zníţenie o 8 000 €
- detské ihrisko – zvýšenie o 12 000 €
Finančné operácie
Kód zdroja 46
poloţka 454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu – zníţenie o 11 000 €
VÝDAVKOVÁ ČASŤ
Beţné výdavky
Program 1: Sluţby občanom
Podprogram 1.1: Trhoviská
Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier
poloţka 8 – Odvoz odpadu – zníţenie o 1 000 €
Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr
poloţka 6 – Nájomné soc. zariadenia – zvýšenie o 150 €
Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová
poloţka 1 – Energie – zníţenie o 150 €
poloţka 7 – Odvoz odpadu – zníţenie o 430 €
Program 3: Komunikácie
Podprogram 3.1: Údrţba miestnych komunikácií
Prvok 3.1.1: Cestná doprava
poloţka 1– Údrţba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovom priestore – zvýšenie o 1 672 €
poloţka 2– Prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody ... – zvýšenie o 600 €
poloţka 5 – Oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk – zníţenie o 2 272 €
Program 4: Kultúra a šport
Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca
poloţka 2 – Amfik uvádza – zvýšenie o 340 €
Podprogram 4.5: Športové akcie
poloţka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie o 200 €
poloţka 2 – Prímestské tábory, zdroj 41 – zvýšenie o 1 220 €, bez zdroja – zníţenie o 500 €
Program 5: Prostredie pre ţivot
Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie
poloţka 1 – Verejné osvetlenie, zdroj 41 – zvýšenie o 933 €
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Podprogram 5.4: Detské ihriská
poloţka 7 – Detské ihriská, verejná zbierka, zdroj 41 – zníţenie o 19 460 €
Program 6: Sociálne sluţby
Podprogram 6.1: Staroba
Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej sluţby
poloţka 8 – Materiál – zvýšenie o 2 300 €
poloţka 12 – Servis, údrţba a opravy sluţobného auta – zvýšenie o 1 000 €
poloţka 14 – Opravy a údrţba budovy ZOS, zdroj 41 – zvýšenie o 2 602 €,
bez zdroja – zníţenie o 1 000 €
poloţka 16 – Stravovanie – zníţenie o 3 500 €
Prvok 6.1.3: Opatrovateľská sluţba v byte občana
poloţka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zvýšenie o 1 500 €
Podprogram 6.2: Denné centrum
poloţka 3 – Materiál – zvýšenie o 1 157 €
poloţka 5 – Ostatné sluţby – zvýšenie o 36 €

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi
poloţka 2 – Mimoriadna finančná pomoc – zníţenie o 1 000 €
Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov
poloţka 1 – Beţný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 5 500 €
poloţka 2 – Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie o 13 000 €

Program 7: Podporná činnosť
Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce
Prvok 7.1.1 Obce
poloţka 1 – Mzdy, platy a OOV – zvýšenie o 3 845 €
poloţka 5 – Materiál – zvýšenie o 1 200 €
poloţka 7 – Dopravné – zvýšenie o 500 €
poloţka 13 – Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. – zvýšenie o 150 €
poloţka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 1 000 €
poloţka 41 – Vratky „Amfik uvádza“ – zvýšenie o 1 537 €
Prvok 7.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
poloţka 1 – Poplatky banke – zvýšenie o 50 €
Podprogram 7.2: Členstvo v zdruţeniach
poloţka 2 – Členské príspevky – zvýšenie o 93 €
Kapitálové výdavky
Program 3: Komunikácie
Podprogram 3.1: Údrţba miestnych komunikácií
Prvok 3.1.1: Cestná doprava
poloţka 6 – Zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zvýšenie o 8 000 €
Program 5: Prostredie pre ţivot
Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie
poloţka 1 – Verejné osvetlenie, zdroj 41 – zníţenie o 11 000 €, zdroj 11H – zníţenie o 8 000 €
Podprogram 5.4: Detské ihriská
poloţka 7 – Detské ihriská, zdroj 11H – zvýšenie o 12 000 €
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REKAPITULÁCIA
Beţné príjmy spolu:
Beţné výdavky spolu:
Program 1: Sluţby občanom
Program 4: Kultúra a šport
Program 5: Prostredie pre
ţivot
Program 6: Sociálne sluţby
Program 7: Podporná činnosť
BEŢNÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Program 3: Komunikácie
Program 5: Prostredie pre
ţivot
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Prevod z rezervného fondu
FINANČNÉ OPERÁCIE

+ 11 273 €
+ 11 273 €
- 1 430 €
+ 1 260 €
- 18 527 €
+ 21 595 €
+ 8 375 €
0€
+ 12 000 €
+ 1 000 €
+ 8 000 €
- 7 000 €
+ 11 000 €
- 11 000 €
- 11 000 €

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 18 poslancov.

Hlasovanie č. 11

za – 18, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie bolo schválené podľa predloţeného návrhu.
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Miroslava Dobránska a poslanec Andrej Dobránsky, kvórum
sa zníţilo na 16 poslancov.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 48/2014
o vyhradení miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
na verejných priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí
Starosta udelil slovo p. Stavrovskému, vedúcemu oddelenia právneho a organizačných činností.
P. Stavrovský – uviedol, ţe predloţený návrh VZN stanovuje miesta na verejných priestranstvách
Mestskej časti Košice – Sever, na ktorých je moţné umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče
informácií v rámci predvolebnej kampane pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí.
Predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie, ktoré mala mestská časť v tomto ohľade prijaté,
predpokladalo vylepovanie volebných plagátov a nosičov na oplotení Amfiteátra. Touto plochou uţ
Mestská časť Košice – Sever nie je oprávnená disponovať, naviac na projekt obnovy a rekonštrukcie
Amfiteátra boli čerpané prostriedky z fondov EÚ a vzhľadom na prísne podmienky čerpania týchto
finančných prostriedkov, nie je moţné vyuţiť tento priestor. Zákon o voľbách do orgánov samosprávy
obcí predpokladá, ţe obec určí miesta, kde je moţné vylepovať plagáty a umiestňovať iné nosiče
informácií všeobecne záväzným nariadením, preto bolo potrebné VZN vypracovať. VZN bolo v zmysle
zákona vypracované, zverejnené na úradných tabuliach a uverejnené na webovom sídle MČ Košice –
Sever. Vo vzťahu k zverejnenému návrhu nebol mestskej časti doručený ţiaden pozmeňujúci návrh,
ţiadna pripomienka ani otázka.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil p. Ţelezník a vyjadril s uvedeným návrhom VZN nespokojnosť, lebo nie je
komplexné a nezahŕňa všetky druhy volieb vrátane referenda. VZN je podľa jeho názoru alibistické
a technicky zlé, nepraktické, nakoľko kandidát potrebuje osloviť potenciálnych voličov na miestach,
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kde je rušno, nie na Bankove v rekreačnej oblasti. Navrhoval by Mier a priestor pred Amfiteátrom, na
trhovisku, na Podhradovej, resp. riešenie betónovými skruţami, kde by bol vymedzený priestor pre
všetkých kandidátov. Vie, ţe sa to uţ teraz nestihne, bude hlasovať za tento návrh, hoci ho
nepovaţuje za správny.
Reagoval p. Stavrovský – mestská časť nedisponuje dostatočným mnoţstvom priestorov a objektov,
Gerlachovská a jej oplotenie ani Denné centrum nie sú veľmi vhodné.
P. Ţelezník opäť reagoval, ţe bolo potrebné plochu alebo tabule prenajať od mesta.
Reagoval p. Stavrovský - uzávierka registrácie kandidátov uţ prebehla a aţ z nej vyplynul počet
kandidátov. Zároveň bolo potrebné zachovať a zohľadniť zásadu rovnosti.
P. Zimmermannová - sa spýtala v súvislosti s voľbami na trhovisko na Mieri, kde síce plocha nie je
veľká, ale ak tam môţu byť VZN, prečo by tam nemohli byť volebné plagáty.
Starosta odpovedal, ţe vzhľadom na malú plochu nie je vhodné dávať tam predvolebné plagáty
jednotlivých kandidátov, lebo tam je vhodná aj fotografia konkrétneho kandidáta, a na to sú uţ tie
plochy malé, na trhovisku je len úradná tabuľa s informáciami súvisiacimi s prevádzkou trhoviska.
Nikto iný sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu ukončil a poţiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 48/2014 o vyhradení miest pre
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 12

za – 15, proti – 0, zdrţal sa – 1,
uznesenie bolo prijaté.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené kvalifikovanou trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov.
11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
O tomto bode informoval p. Hučko. Informáciu o stavebných aktivitách v mestskej časti vypracoval aj
v písomnej forme. V rámci beţných výdavkov, ktoré boli upravované kvôli realizácii prístupových
chodníkov na Hlinkovej ulici, sa podarila dohoda s Magistrátom mesta Košice na rozšírení rozsahu
úpravy týchto chodníkov o vstupy do domov. Detské ihriská sú v realizácii, na Národnej triede sú pred
ukončením, na ul. Duklianskych obetí sú hotové výkopové práce a čaká sa na osadenie prvkov.
Parkoviská idú podľa harmonogramov a podpísaných zmlúv, t.j. je reálny predpoklad, ţe sa budú
odovzdávať ešte do konca októbra tohto roku – ide o ulice Študentská, Odborárska a Kisdyho.
Starosta otvoril diskusiu.
P. Beňo – pýtal sa na opravu na Potočnej ulici, či je to iniciatíva mesta alebo mestskej časti, po 30
rokoch tam niekto rezal asfalt.
Reagoval p. Hučko a uviedol, ţe dochádza k operatívnej úprave poţiadaviek na opravu chodníkov,
nájazdov na chodníky - podľa potreby. Mesto naplánovalo určité opravy na tento rok, mestská časť
obdrţala aj zoznam ulíc, kde sa budú opravovať chodníky, preto je moţné, ţe sa aj problémový
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prístup k domom na ul. Park duklianskych obetí moţno stihne do konca tohto roku vyasfaltovať. Závisí
to aj od počasia.
Poslanec Beňo sa ešte pýtal, či má MČ Košice - Sever nejaké slovo pri určovaní opráv.
P. Hučko odpovedal, ţe mestská časť nevie ovplyvniť veci direktívne, ale Magistrát mesta Košice sa
snaţí poţiadavkám mestskej časti vychádzať v ústrety.
Starosta doplnil, ţe mestská časť má moţnosť len danú prioritu MČ zdôvodniť.
P. Ţelezník sa informoval na „herňu“ na Ďumbierskej ulici a s tým súvisiace stavebné aktivity,
v auguste to bolo poslancami riešené, občania sa znova pýtajú, či nie sú nové informácie, ţiadosti.
Reagoval p. Hučko - k uvedenej veci zasadala Komisia dopravy, výstavby, investícií a ţivotného
prostredia, nakoľko bola poţiadavka rozšíriť objekt, riešilo sa odkúpenie mestských plôch na
zabezpečenie parkovania. K realizácii tohto zatiaľ nedošlo, majiteľ zatiaľ stavbu udrţiava, mestskej
časti nebolo doručené nijaké stavebné povolenie, ani oznámenie.
Vysvetlil p. Stavrovský – mestská časť eviduje ţiadosť o zriadenie kaviarne, ale má zato, ţe neskôr
bude mestskej časti doručená aj ţiadosť o prevádzkovanie hracích prístrojov v priestoroch kaviarne,
taká je obvyklá prax, vo veci zatiaľ nebolo stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti vydané.
P. Ţelezník poţiadal, aby ho miestny úrad písomne informoval, ako bude o ţiadosti rozhodnuté.
P. Szabó sa pýtal na prístupovú cestu na Kisdyho ulici, či bola zrealizovaná.
Reagoval p. Hučko - uvedenú poţiadavku na prístupovú cestu kvôli parkovaniu poslal miestny úrad na
Magistrát mesta Košice, je dohodnuté stretnutie s technikom, či je MMK schopné to ešte zahrnúť do
plánu teraz alebo aţ na budúci rok.
P. Hučko reagoval, ţe je v záujme mesta aj mestskej časti, aby bola táto cestná komunikácia
v poriadku, oprava je náročnejšia, na Kisdyho ulici nie je dobrý podklad, ten bude musieť byť
opravený ako prvý.
P. Filipko sa pýtal na Obytný súbor Park Anička, napriek nesúhlasu mestskej časti sa pokračuje ďalej,
na majetkovej komisii v meste sa riešilo vysporiadanie pozemkov. Nie je vyriešený problém
s prístupovou cestou, ide aj o stratu parkovacích miest, riešenie situácie ale pravdepodobne ostane na
nové zastupiteľstvo. Ďalej vyjadril spokojnosť, ţe prišlo k čiastočnej rekonštrukcii priestoru za blokmi
na Národnej triede – vstup medzi dvoma blokmi a pravá časť komunikácie, nepodarilo sa presadiť,
aby sa urobila aj ľavá časť. Aj mestská časť aj útvar dopravy mesta posúdili, ţe podloţie v ľavej časti
nie je vyhovujúce. Rekonštrukcia sa hradí z úveru mesta Košice.
Ohľadom Parku Anička reagoval p. Hučko - prebehlo územné konanie, mestská časť vec
pripomienkovala a sám stavebný úrad na základe pripomienok dal dodatočne spracovať dopravné
posúdenie terajšej, t.j. nie prázdninovej záťaţe a dal vyhotoviť odborne spôsobilou osobou posúdenie.
Na základe následného posudku napojenie cesty podľa odborníkov na dopravu spĺňa kategóriu cesty
s týmto „komfortným“ riešením. Čo sa týka zániku parkovacích miest, investor ubezpečil, ţe hneď pri
ceste vzniknú parkovacie plochy, budú verejne prístupné, bez obmedzenia. Sú navrhnuté aj pre budúci
polyfunkčný objekt, parkovacie miesta budú situované tak, ţe ľudia, ktorí teraz parkujú pozdĺţ
Vodárenskej ulice (tým ubudnú parkovacie miesta kvôli odbočovaciemu pruhu), budú môcť parkovať
cez cestu na otvorenom parkovisku. Garantoval, ţe ani neplánujú parkovisko obmedzovať. V čase,
keď polyfunkčný objekt nebude mať zákazníkov, pre občanov bude k dispozícii parkovanie od večera
do rána, uţívatelia parkoviska sa vlastne vymenia.
P. Szabó sa pýtal na odpoveď občianke Lucii Šmídovej, mailom poslala otázku ohľadom parku na
Obrancov mieru, vec je uţ vyriešená, ale chce vedieť, či jej miestny úrad dal odpoveď.
Reagoval p. Hučko - na maily sa priebeţne odpovedá, na tento konkrétny mail si presne nespomína,
ale preverí to a odpovie mailom, ak uţ tak nebolo urobené.
P. Zimmermannová sa informovala na veľký stavebný ruch na kopci Hradová na predĺţenie Zoborskej
ulice, je to nad záhradkami, má podnet od občana, či miestny úrad o tomto vie.
Odpovedal p. Hučko - bolo tam vydané stavebné povolenie na výstavbu chaty pre individuálnu
rekreáciu aj na natiahnutie inţinierskych sietí, je moţné, ţe stavebný ruch súvisí s inţinierskymi
sieťami, vyzerá to na prípojky.
P. Zimmermannová oponovala, ţe podľa občana to nevyzerá len na výstavbu rekreačnej chaty, pridal
sa p. Kalanin - je prekvapený, ţe miestny úrad vie málo o tejto stavebnej aktivite. On býva na
Zoborskej ulici a za posledné tri mesiace, sa spustila veľkostavba, nie je to malá chatka, ruch
pripomína skôr diaľnicu, vyzerá, ţe sa tam stavia prístupová cesta, a to v oblasti, ktorá bola 30 rokov
kľudná. Ţiadal miestny úrad, aby ho písomne informoval o tejto stavebnej aktivite, aj o prístupovej
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ceste vedúcej k týmto dvom chatám. Chce vedieť, či stavebné povolenie vydalo len mesto, alebo sa
k tomu vyjadrovala aj Mestská časť Košice - Sever.
P. Zimmermannová sa informovala na Cestu pod Hradovou, pri zastávke autobusu MHD, konkrétne
vchody bytových domov č. 27-37, je tam veľmi zlý stav chodníka, ţiada zahrnúť do poţiadaviek
mestskej časti jeho opravu.
P. Hučko informoval o osadení spomaľovacích prvkov, tzv. retardérov. Na základe uznesenia
miestneho zastupiteľstva č. 298/2014 Mestská časť Košice - Sever poţiadala mesto o posúdenie tejto
ţiadosti a o osadenie predmetných spomaľovacích prvkov listom zo dňa 9.9.2014, ţiadosť je zatiaľ bez
odpovede zo strany MMK.
Do diskusie sa nikto iný neprihlásil, starosta ju ukončil a poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh uznesenia.
P. Ţelezník prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever
berie na vedomie
Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 13

za – 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

12. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas
poslaneckých dní do poslaneckej knihy
Starosta Marián Gaj informoval, ţe v poslaneckej knihe bol zaznamenaný jeden podnet od občana p.
Tampla, týkal sa ulice Suchodolinskej. Podnet zaznamenal na svojom poslaneckom dni poslanec
Filipko. Starosta poţiadal p. Hučka o vyjadrenie.
P. Hučko informoval prítomných o obsahu podnetu. Mestská časť poţiadala o stanovisko mesto Košice
aj Správu mestskej zelene – išlo o zanedbané kosenie trávy a nevyriešenú cestnú komunikáciu. Správa
mestskej zelene dala odpoveď v tom zmysle, ţe nemajú problém s kosením a strihaním kríkov a pod.,
nakoľko im to však nezverilo mesto do správy, vykonajú túto činnosť na základe osobitnej objednávky
od mesta. Čo sa týka problému s cestnou komunikáciou, odpovedali, ţe cestu im Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len VVS) neodovzdala do uţívania, je naďalej v správe VVS vrátane
odvodňovacích ţľabov ako súčasti cesty. Znamená to, ţe túto vec má vykonať VVS a Mestská časť
Košice - Sever ich listom vyzve, aby tak učinili. Ten istý podnet sa týkal aj garáţe na kriţovatke na
Suchodolinskej. Pozemok okolo vrátane stavby je vo vlastníctve VVS, a.s., je to stavba s prideleným
súpisným číslom a je tam umiestnené technologické zariadenie. Zatiaľ to nebolo zmenené. MČ poţiada
VVS o vyjadrenie. Je na zváţenie, ţe cesta samotná nie je súčasťou pozemku, pozemok leţí vlastne
mimo cesty a ani nie je v cestnom telese, to znamená, ţe samotné rozšírenie Suchodolinskej ulice
o tento pozemok, aj keby sa garáţ odstránila, je otázne.
Starosta otvoril k tejto téme diskusiu.

P. Filipko - zachytil informáciu, ţe niekto z obyvateľov sa chystá od VVS odkúpiť tento objekt, tento uţ
neslúţi ako technologický objekt, poslanec bol osobne pri tom, keď sa tam spúšťali rozvody vody
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a pod., bola nepísaná dohoda s VVS, ţe ak uţ objekt nebude slúţiť svojej funkcii, ţe ho VVS zbúra.
Ulica sa tam zuţuje na jeden pruh, je to nebezpečné aj pre peších, aj pre stretávanie áut. Ak teraz
niekto objekt od VVS odkúpi, uţ nikto cestu nerozšíri. Sám poslanec sa pokúsi zistiť na MMK, nakoľko
aj mesto je akcionárom vo VVS, a.s., či vie v tejto veci niečo vyjednať. MMK uţ informoval listom
občana, ţe VVS sa vyjadrila, ţe ak občania chcú, nech si objekt kúpia od VVS a robia si s ním, čo chcú.
Nik iný sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu uzavrel a poţiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu uznesenia. Poslankyňa Mária Tomášová prečítala návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever
berie na vedomie
Správu o stave vybavenia dopytov
poslaneckých dní do poslaneckej knihy.

a podnetov

občanov

zaznamenaných

počas

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 14

za – 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

12a. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v súvislosti s majetkovými priznaniami
Správu predloţil poslanec Vladimír Gürtler – predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Sever.
Komisia vykonala an bloc kontrolu za roky 2011, 2012 a 2013 a zistila niektoré skutočnosti, s ktorými
chce oboznámiť prítomných poslancov. Oznámila, ţe niektorí poslanci, nedoloţili majetkové priznania
na miestny úrad ani nikomu z členov komisie. Navrhuje prijať uznesenie, ktoré ich zaviaţe doručiť
majetkové priznania za príslušné roky v lehote do 10 dní od rozhodnutia zastupiteľstva. Konkrétne
uviedol, ţe za rok 2011 nepredloţil majetkové priznanie p. Gajdoš, za rok 2012 poslanci Beňo,
Červeňáková a Košičan, za rok 2013 poslanci Červeňáková, Kalanin a Košičan. Ani dvaja noví
kolegovia - poslanci majetkové priznania nepredloţili. Návrh komisie je, aby menovaní poslanci
majetkové priznania doručili v stanovenej lehote členom komisie alebo na Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sever.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Prihlásila sa p. Zimmermannová, ktorá poďakovala kolegovi za správu a konštatovala, ţe zhrnul 3 roky
činnosti komisie do jedného dňa, a pritom kritizoval nedostatočnú činnosť ostatných komisií.
Nikto iný sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu uzavrel a poţiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu uznesenia. Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe uznesenia Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve
Mestskej časti Košice – Sever
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ţiada poslancov, ktorí nepredloţili majetkové priznanie za rok 2011, 2012 a 2013,
konkrétne za rok 2011 p. Gajdoš,
za rok 2012 p. Beňo, p. Červeňáková, p. Košičan
za rok 2013 p. Červeňáková, p. Kalanin a p. Košičan,
aby majetkové priznania predloţili v lehote do 10 dní členom komisie alebo na Miestny
úrad Mestskej časti Košice – Sever.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, hlasovalo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 15

za – 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

13. Interpelácie a dopyty poslancov
O vybavení interpelácií a dopytov poslancov miestnym úradom informoval prítomných starosta Marián
Gaj. Na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva poslanec Kuczik predniesol poţiadavku na stojan na
bicykle pred OD Billa. Po telefonickom intervenovaní zo strany starostu mestskej časti, spoločnosť Billa
na vlastné náklady tento stojan zabezpečí.
P. Zimmmermannová informovala o veľkom neporiadku v okolí azylového domu na Vodárenskej ulici.
Okolie domu sa monitoruje v rámci aktivačných prác, lokalita sa čistí, je tam umiestnený kontajner.
Tretí dopyt, ktorý podala p. Zimmermannová sa týkal dane za psov, starosta jej odpovedal uţ na
zasadnutí MZ, ţe chýba systémová technická prepojenosť, zatiaľ je v nedohľadne. Ide o dve evidencie
– známok a úhrad, zatiaľ je problém v riešení.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Prihlásila sa p. Zimmermannová, dotazovala sa, prečo je trhovisko na Mieri otvorené aţ od prvého
apríla, je to neskoro a kedy bude zatvorené. Trhovníci chceli uţ v marci predávať.
Reagoval p. Stavrovský – predajná doba sa riadi schváleným VZN, táto vec sa preberala pri
schvaľovaní VZN č. 47 a je to odôvodnené tým, ţe práve na Mieri bol veľmi nízky záujem o predaj
v uvedenom období, pričom náklady napr. na upratovanie, odvoz odpadu, mal miestny úrad rovnaké.
P. Filipko sa informoval na projekt Bezbariérové Košice, kde vec inicioval zástupca starostu p. Vágási,
zapojený do aktivity Bezbariérové Košice je aj pán Bartko, predseda Rady seniorov. Zaujíma ho, či
zástupca starostu vykonal niečo v tejto veci, nejaký hmatateľný výsledok. Starosta prisľúbil tlmočiť
otázku p. Vágásimu.
Ďalšie interpelácie a dopyty poslanci nemali, starosta prešiel k ďalšiemu bodu.
14. Rôzne
Starosta poţiadal prítomných, aby umoţnili vystúpiť p. Jánovi Bartkovi, predsedovi Rady seniorov,
ktorý poţiadal o slovo.
Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať, hlasovalo 16 poslancov.

Hlasovanie č. 16

za – 16, proti – 0, zdrţal sa – 0,
návrh bol schválený.

P. Bartko informoval prítomných o činnosti v Dennnom centre. Poďakoval starostovi a celému úradu
za nadštandardný prístup všetkých a aktivitu, ktorá je najvyššia a najlepšia za posledných 14 rokov.
Na aktivity Denného centra sú zo strany seniorov tejto mestskej časti veľmi kladné ohlasy.
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P. Beňo sa pripojil k poďakovaniu starostovi a svojim kolegom za svoj poslanecký klub za odvedenú
prácu.
P. Zimmermannová mala poţiadavku, či by sa verejné osvetlenie na kriţovatke Stará spišská cesta
a Trenčianska nedalo zahrnúť do najbliţších poţiadaviek na MZ.
P. Filipko tieţ poďakoval v mene svojho poslaneckého klubu poslancom a starostovi za spoluprácu a
riešenie dopytov poslancov. Vyjadril spokojnosť s činnosťou a aktivitou Denného centra, pomerne
dlho sa bojovalo o tento model. So zamestnancom úradu, ktorý to riadi, funguje Denné centrum dobre
a seniori sú spokojní.
P. Šmída sa tieţ poďakoval za svoj poslanecký klub svojim kolegom a starostovi.
Nakoniec sa poďakoval aj starosta Marián Gaj. Poďakoval ľuďom, ktorí boli aktívni, aktívnym
poslancom, ktorých síce nebolo veľa, ale je moţné konštatovať, ţe po 16 rokoch sa niečo urobilo.
Zároveň poďakoval svojim zamestnancom, kolegom, ktorí naštartovali novú činnosť na tomto úrade,
ako aj exprednostovi, ktorý niečo dokázal. Zároveň ho mrzí neférový prístup dvoch bývalých
zamestnancov úradu, ktorí svojimi rôznymi vyjadreniami, podnetmi, e-mailami, stanoviskami zaťaţujú
miestny úrad. Starosta informoval prítomných poslancov, ţe exprednostove písomné podania
poslancom, aj jemu osobne aj ostatným zamestnancom úradu, ho osobne uráţajú. Neoprávnene
vyuţíva 3000 e-mailových adries, ktoré si zobral z Mestskej časti Košice – Sever. Zneuţil napr. osobné
motorové vozidlo na súkromné účely a iné. Mrzí ho, ţe sa musí hanbiť za bývalého vedúceho
zamestnanca, ktorý počas pracovnej doby navštevoval nepovolené internetové stránky s nevhodným
obsahom, a to všetko s vedomím exprednostu.
Do bodu Rôzne sa uţ nikto nehlásil, starosta diskusiu ukončil.
15. Záver
Starosta poďakoval poslancom, hosťom a ostatným prítomným za účasť a ukončil XXXVI. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.
Košice, 8.10.2014
Zapísala:
Andrea Bočkorášová
zapisovateľka

„podpísané“
...................................................
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