Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 18.3.2015
a z jeho pokračovania konaného dňa 15.04.2015

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MZ
Listina prítomných z 18. 2. 2015 a z 15.4.2015
Správa o plnení uznesení MZ
Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice-Sever
Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice-Sever v roku 2014
Návrh programového rozpočtu MČ Košice-Sever na rok 2015
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda 18.3. 2015, od 15.00 do 20.00 hod.
streda 15.4.2015

Počet prítomných:

13

Počet neprítomných:

0

Ďalší prítomní:

Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever
Matúš Háber – prednosta MÚ
Jana Nováková – kontrolórka Mestskej časti Košice-Sever

Priebeh rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril III. zasadnutie MZ, privítal prítomných a skonštatoval,
že MZ je uznášaniaschopné. V rokovacej miestnosti bolo v okamihu začiatku rokovania prítomných 13
poslancov.
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov A. Švajlena a V. Vágášiho.
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Ivetu Pankovičovú.
Starosta Gaj navrhol:

do návrhovej komisie poslancov
Kažimírovú,

Jozefa Filipka, Štefana Baláža a Dagmar

do mandátovej komisie poslancov Annu Zimmermannovú, Kosmasa Bekiarisa
a Jaroslava Polačeka.
Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch členov návrhovej a mandátovej komisie. Požiadal členov
mandátovej komisie, aby pri jednotlivých hlasovaniach uviedla vždy počet hlasujúcich poslancov, aby
skrutátori mohli hlasovanie presne zaznamenať. Pri hlasovaní bolo prítomných 13 poslancov.

Hlasovanie č. 1

Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Členovia jednotlivých komisií boli schválení.
3. Schválenie programu rokovania
Starosta zaradil do programu bod 3a - Správa o činnosti Mestskej polície (ďalej len MsP ), stanica
Sever za rok 2014 a bod 7a - Návrh zmieru s bývalým zamestnancom MÚ Ing. Mariánom Rendekom.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, prihlásil sa p. Filipko, chce doplniť program rokovania ešte o
bod Trhovisko Merkúra zaradiť ho ako bod 3b, nakoľko sú na rokovaní MZ prítomní aj občania, ktorí
sa tu kvôli tomuto zišli. Poslanec Gibóda navrhol presunúť bod 4 za bod 12 a označiť ho ako 12a. Nik
iný sa neprihlásil, starosta diskusiu uzavrel. Najprv dal hlasovať o zaradení bodu Trhovisko Merkúr. Pri
hlasovaní bolo prítomných 13 poslancov.
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Hlasovanie č. 2

Za : 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Bod je bol zaradený do programu rokovania.
Ďalej dal hlasovať o návrhu poslanca Gibódu. Hlasovalo 13 poslancov

Hlasovanie č. 3

Za: 7

Proti: 0 Zdržal sa : 6

Návrh bol schválený.
Otázka poslankyne Zimmermannovej smerujúca k tomu, že sa nehlasovalo o bodoch, ktoré navrhol
doplniť starosta. Starosta vysvetlil, že ako predkladateľ, resp. zvolávateľ rokovania môže navrhnúť
body bez hlasovania.
Starosta dal hlasovať o celom programe rokovania.

Hlasovanie č. 4

Za :13

Proti: 0 Zdržal sa : 0

Uznesenie: MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program III. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever
v znení:
 Otvorenie zasadnutia
 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 Schválenie programu rokovania
3a. Správa o činnosti Mestskej polície - Stanica Sever za rok 2014
3b. Trhovisko Merkúr
5. Správa o plnení uznesení MZ
6. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v období od 2.10.2014 do 11.3.2015
7. Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v roku 2014
7a Návrh súdneho zmieru s bývalým zamestnancom MÚ M. Rendekom
8. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na r. 2015
9. Voľba členov komisií MZ MČ Košice-Sever a určenie náplne ich práce
10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
11. Správa o stave vybavenia dopytov a
podnetov občanov zaznamenaných počas
poslaneckých dní do poslaneckej knihy
12. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Sever na rok 2015
12a.Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 2.2.2015 do 18.3.2015
13. Interpelácie a dopyty poslancov
14. Rôzne
15. Záver
3a. Správa o činnosti Mestskej polície - Stanica Sever za rok 2014
Starosta požiadal veliteľa stanice MsP p. Francana, aby predniesol správu a zodpovedal prípadné
otázky poslancov a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Správa bola zaslaná poslancom e-mailom a na
požiadanie bude aj vytlačená. Veliteľ Francan zhrnul pôsobenie mestskej polície na Severe. Na stanicu
sú zaradení 15 policajti, veliteľ stanice, 2 služobné motorové vozidlá a jeden služobný pes. Okrem MČ
Sever má stanica v pôsobnosti aj MČ Džungľa a MČ Kavečany. Ide spolu takmer o 78 km štvorcových.
Ide o najväčší územný obvod s najmenším počtom policajtov. Javí sa potreba vyššieho počtu
policajtov. Najakútnejšie problémy - parkoviská, pohryzenie psami, niektorí majitelia psov sú arogantní
k policajtom. Problémom sú aj bezdomovci a čierne, resp. nepovolené skládky, ďalej nakladanie
s komunálnym odpadom.
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Poslanec Gibóda sa opýtal, koľko policajtov pripadá na deň, resp. pracovnú smenu a o akú smenu sa
jedná.
Reakcia p. Francana - Ide o dvoch policajtov na jednu zmenu, zmeny sú dlhé, krátke, nočné, spravidla
osemhodinové. Od 10.00 hod. do 19.00 hod. ide o 4 policajtov, od 10.00 hod. keď začína ďalšia
smena, pribudnú ďalší dvaja, na nočných smenách sú väčšinou dvaja, niekedy traja. Pri akcii sú aj
štyria, ale to je zriedkakedy. Na otázku kde je najvypuklejší problém so psami, bolo odpovedané, že
je to takmer všade, nedá sa konkretizovať iba jedna lokalita.
Otázka poslanca Polačeka: Podľa jeho informácií aj v meste vedia o probléme nízkeho počtu policajtov
na Severe, on sám hovoril s nadriadeným p. Francana, chce vedieť, čo sa v tejto veci deje, či má p.
Francan vedomosť o riešení situácie, či a ako sa rieši čo do počtu policajtov a priestorov.
Pán Francan v odpovedi uviedol, že konkrétnu vedomosť nemá, ale bol by rád za každého jedného
ďalšieho policajta. Problém by nastal, že ho nemá kam umiestniť z priestorových dôvodov, šatne sú
priestorovo nevyhovujúce. Sú tam policajti aj policajtky, ktorí majú šatne oddelené. Tento problém by
si zasluhoval hľadať riešenie.
Poslanec Polaček ďalej pokračoval, že vychádza aj z vyjadrení primátora mesta, ktorý o tomto
probléme vie. On sa zasadzuje za to, aby p. Francan tlmočil svojmu vedeniu podporu poslancov tejto
MČ na rozširovanie prevádzky, zvýšený počet policajtov v teréne.
Poslanec Filipko spomenul problém s trhoviskom Merkúr, že niektorí trhovníci nedodržiavajú VZN,
ktoré sa ich týkajú, ohľadom umiestnenia tovaru. Požiadal p. Francana, aby občas policajti dohliadli
aj na dodržiavanie VZN o umiestňovaní tovaru tesne pred výklady a pod. a to aj v spolupráci
s úradom.
Pán Francan reagoval, že už rozprával s kompetentným v tejto veci, ale je tam aj nešťastne zvolená
žltá farba, ktorá oddeľuje parkovisko od trhoviska a tým pádom by tam nemali stáť žiadne autá, ani
trhovníkov ani z jednej strany. Tovar je potrebné umiestňovať za žltú čiaru. Firma EEI to toleruje, p.
Francan však nemôže deliť občanov na trhovníkov a obyvateľov, ktorí tam bývajú, pred zákonom sú si
všetci rovní.
Poslankyňa Zimmermannová sa vrátila k problematike psíčkarov. Rada by dosiahla, aby policajti
kontrolovali aj zaplatenie známky, má podnet od občianky, ktorá jej pravidelne telefonuje.
Pán Francan reagoval, že zaplatenie známky kontrolujú. Samotná známka je potvrdením, že je
zaplatené, občan nemusí mať žiadne potvrdenie o zaplatení známky, vedia to odkontrolovať cez MMK,
tam je centrálna evidencia psov.
Poslanec Gibóda sa opýtal, akým spôsobom sa rieši, keď majiteľ psa po svojom psovi nezbiera
exkrementy a aká je sadzba pokuty, koľko pokút bolo zinkasovaných.
Pán Francan reagoval, že pokuta je do 33 €. MsP nemá sadzobník ako štátna polícia. Presný počet
pokút z hlavy nevie, ale je to súčasťou prílohy v správe.
Poslanec Blišťan informoval pána Francana, že má k dispozícii tzv. mapu kriminality a priestupkov
v rámci mesta Košice – ide o štúdiu, ktorá by mohla slúžiť aj MsP Sever, sú tam typy priestupkov,
kriminalita v rámci jednotlivých častí Košíc a pod., je to podrobne a mimoriadne kvalitne spracovaný
materiál, sú z toho kvalitné výstupy. Má ho k dispozícii aj MMK.
Poslanec Gibóda sa opýtal, či dáta na úseku dopravy (2465) v prílohe sú len z MČ - Sever.
Odpoveď pána Francana - Čísla sú vrátane MČ Džungľa a MČ Kavečany, ale tam je to minimum,
väčšina je zo Severu a to bez údajov z výjazdovej hliadky v spolupráci s EEI.
Poslanec Blišťan uviedol, že na Košice je to cca 35 000 priestupkov ročne.
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Nikto iný sa do diskusie neprihlásil. Starosta diskusiu ukončil a požiadal o návrh na uznesenie.
Poslanec Filipko predniesol návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever berie na vedomie správu o činnosti
Mestskej polície - Stanice Sever za rok 2014.
Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať. Hlasovalo 12 poslancov.

Hlasovanie č. 5

Za : 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1

Uznesenie bolo schválené.
3b. Trhovisko Merkúr
Starosta v úvode poznamenal, že je rád, že na rokovaní je prítomných toľko občanov, ale bol by
radšej, keby tí istí ľudia prišli predchádzajúci deň, kedy sa trhovisku Merkúr venovali tri a pol hodiny
na rokovaní, za prítomnosti zástupcov investora PB Capital, piatich poslancov, zástupcu petičného
výboru a obyvateľa MČ Sever. Sám požiadal o petičný hárok s tým, že sa pod petíciu podpíše, lebo on
je prvý, kto chce trhovisko zachovať a mať ho pekné a funkčné. Otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil p. Filipko: téma trhoviska sa v poslednom čase objavuje v médiách, prebieha
petičná akcia, ktorá bude po skončení doručená mestu ako oprávnenému v tejto veci konať. Má sa
zachovať spokojnosť občanov, neobťažovať obyvateľov vedľajších budov, celé riešenie realizovať
hospodárne a efektívne a brať pritom ohľad aj na investora. Faktorov je veľa, je potrebný kompromis.
Preto chce navrhnúť, aby smeli vystúpiť občania.
Zástupca petičného výboru p. Havaj povedal, že na včerajšie rokovanie nedostali pozvánku a preto sa
nezúčastnili, išlo o neformálne rokovanie a oni chcú rokovať na oficiálnych fórach. Dňa 15.3. požiadali
p. starostu o zaradenie tohto bodu do zastupiteľstva, no nestalo sa tak, až na dnešný návrh poslanca
Filipka. Prebehlo veľa informácií v médiách zo strany starostu aj firmy PB Capital. Petičný výbor nikdy
proti rekonštrukcii nebol. Ohľadom požiadaviek povedal, že chce, aby bolo trhovisko zachované na
terajšej ploche a vyzeralo tak, ako sa na 21. storočie a kultúru bývania patrí. Ďalej uviedol, aby
parkovisko zostalo v majetku mesta, lebo oni si tým riešia aj parkovanie a je to pre nich dôležitá vec.
Čo sa týka trhovníkov, MČ má z trhovísk nemalý príjem a trhovníci zas zdroj obživy, aj im ako
obyvateľom Severu to vyhovuje, že sú trhovníci na tomto mieste a oni si môžu nakúpiť zeleninu
a oblečenie. Ide aj o zvýšenie kvality bývania v tejto časti. Žiada poslancov, aby sa za trhovníkov
postavili a prijali príslušné body uznesenia.
Reagoval starosta Gaj. Uviedol, že tvrdenia p. Havaja sú zavádzajúce, že sa pridal k rétorike p.
Polačeka, ktorý mimochodom sám pred troma rokmi chcel trhovisko zrušiť. Odkázal zároveň na web
stránku mestskej časti, kde sú tiež informácie týkajúce sa tejto veci.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Filipko. Rokovanie je treba viesť bez emócií.
Poslanec Gibóda sa p. Polačeka zastal a poukázal sa trhovisko na Podhradovej, o ktoré sa podľa neho
pričinil. Zároveň poukázal aj na príjmy, ktoré má mestská časť od trhovníkov.
Poslanec Polaček sa poďakoval starostovi za podpísanie petície a p. Havajovi za jeho slová. Chýba mu
dnes na tomto mieste zástupca spoločnosti PB Capital a nesúhlasí s riešením delenia, presúvania
trhoviska, ani s tým, aby bolo pri plote MŠ, kde podľa neho nepatrí. Nie je záruka, že PB Capital
nepríde o 10 rokov s niečím podobným. Pri delení trhoviska sú náklady dvakrát vyššie – odpad, hluk
a iné. Predniesol zároveň návrh uznesenia skupiny poslancov na predloženie koncepcie
a alternatívneho riešenia obnovy trhovísk s termínom do septembra 2015. Návrh uznesenia má časti
a) až d).
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Poslankyňa Zimmermannová poznamenala, že návrh je totožný s tým, o čom rokovali deň predtým,
verí v ústretovosť dotknutých strán. Partnerom na riešenie je aj mesto Košice, ide o malý priestor
pre trhovisko a toto samotná mestská časť nevyrieši.
P. Gibóda sa pýta p. Zimmermannovej, o čo vlastne mestských poslancov žiada.
Poslankyňa Zimmermannová odpovedala, že poslanci mesta majú väčšie možnosti apelovať na
vedenie mesta, lebo táto vec sa týka aj mesta, nielen mestskej časti.
Poslanec Filipko poznamenal, že nevedia nič o plánovanej obnove OC Merkúr a žiadal starostu, aby
harmonogram obnovy vyžiadal od spoločnosti PB Capital.
Poslanec Gibóda sa opýtal, či M k dnešnému dňu disponuje harmonogramom prác.
Odpovedal starosta, ktorý uviedol, že MČ k dnešnému dňu harmonogram nemá k dispozícii. Zároveň
požiadal p. Hučka o informácie.
Vedúci oddelenia rozvoja MÚ Ing. Hučko uviedol, že harmonogram nie je. Podľa jeho vyjadrenia
spoločnosť PB Capital sa na MÚ MČ Košice - Sever obrátila so žiadosťou o vyjadrenie k rekonštrukcii
objektu. Rekonštrukcia a zateplenie sa majú realizovať v tomto roku, práce budú prebiehať postupne,
harmonogram prác sa dá čiastočne prispôsobiť riešeniu trhoviska, postup prác je závislý napr. aj na
počasí v jesenných mesiacoch.
Poslanec Gibóda sa opýtal, či po následnom zateplení budovy bude nejaká prekážka k tomu, aby sa
trhovisko nepresúvalo.
Odpovedal p. Hučko - žiadosť bola podaná len teraz a s projektovou dokumentáciou sa ešte úrad
neoboznámil, pretože je veľmi rozsiahla, závažné zmeny by tam nemali byť.
Starosta poznamenal, že majiteľ, ktorý dá do obnovy budovy a výkladov nemalé peniaze, nemá
záujem, aby boli pred jeho budovou staré stánky a šiatre, alebo mu bránili vo výhľade na pasáž
a výklady zrekonštruovaného obchodného centra, preto chcel investor trhovisko presťahovať napravo
od zelene, s čím ale na zasadnutí Komisie rozvoja obyvatelia priľahlých blokov nesúhlasili. Zároveň
požiadal poslanca Polačeka, ktorý s tým na začiatku nemal problém, a tiež p. Havaja, ktorý sa vyjadril
v zmysle „v žiadnom prípade“, aby sa dohodli a postupovali vo svojich nárokoch jednotne, kým dajú
stanovisko.
Poslanec Bekiaris sa opýtal, či činnosti teraz prebiehajúce sú súčasťou rekonštrukcie a na základe
čoho sa realizujú, keď ešte nie je stavebné povolenie vydané.
Ing. Hučko reagoval, že dochádza k rekonštrukcii pochôdznej časti, chodníka, rieši sa pešia časť, nie
budova. Žiadosť o stavebné povolenie je ešte len podaná, predbežné vyjadrenie Útvaru hlavného
architekta s rekonštrukciou je však súhlasné. Aj mestská časť sa bude musieť vyjadriť. Lehota na
vydanie rozhodnutia je 30 dní.
Poslanec Bekiaris uviedol, že je začiatok sezóny, čo je pre trhovisko dôležité, stavebné povolenie môže
a nemusí byť vydané.
Pán Havaj obvinil starostu, že je hovorcom spoločnosti PB Capital.
Voči tomuto tvrdeniu sa starosta dôrazne ohradil
Pán Havaj sa opýtal, či sú občania prizvaní ku stavebnému konaniu.
Ing. Hučko uviedol, že nie sú rozsah účastníkov konania určuje stavebný úrad a to podľa susedných
pozemkov a dotknutých subjektov.
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Pán Havaj uviedol, že nesúhlasí s takýmto riešením.
Ing. Hučko iba skonštatoval, že stavebný úrad postupuje v zmysle zákona.
Pán Havaj opätovne nesúhlasí a poukazuje na prípad kotolne, ktorú investor podľa jeho slov zriadil a
prevádzkuje načierno.
Ing. Hučko uviedol, že ide o zavádzajúce tvrdenie. V prípade kotolne bude riešiť stavebný úrad vec
pokutou a bude aj ďalšie konanie stavebného úradu voči dotknutej osobe vo veci povolenia alebo
nepovolenia, ale toto je vec stavebného úradu, nie miestneho úradu.
Starosta uviedol, že podľa jeho informácií sú skúšky v norme a investor iba vyhoveli vlastníkom bytov
v bytovom dome, že posnul komín išli o 6,5 m ďalej od bytového domu.
Poslanec Filipko podotkol, resp. pripomenul, že je potrebné vrátiť sa k téme trhoviska, ktorá je
predmetom rokovania. Pod pasážou trhovisko nebude, je to pozemok a majetok p. Barana, mali by sa
vyjadriť odborníci.
Poslanec Gibóda – trhovisko je na mestskom pozemku umiestnené viac ako 20 rokov. S touto
skutočnosťou bol pán Baran pri kúpe budovy s najväčšou pravdepodobnosťou uzrozumený
a existencia trhoviska nie je pre neho novinkou. Nerozumie štúdii o umiestnení trhoviska, ktorú majú
pred sebou. Žiada alternatívnu štúdiu o zachovaní trhoviska. Nerozumie, prečo starosta ako alternatívu
prezentuje hneď presunutie trhoviska, prečo je celý čas debata iba o alternatíve, ktorá vyhovuje p.
Baranovi. Chce vidieť aj takú, ktorá s tým nie je v nesúlade. Starosta povedal, že keby p. Baran chcel,
trhovisko by bolo zajtra zavreté a nefunkčné, napríklad aj kvôli toaletám, ktoré na trhovisku
k dispozícii byť musia a MÚ ich má iba v prenájme.
Zo strany občana odznel návrh na architekta, ktorý by urobil taký návrh štúdie, aby bola spokojnosť
na všetkých stranách a to zdarma.
Poslanec Gibóda nesúhlasí s občanom ani s vyjadrením starostu o uzavretí trhoviska, najmä s otázkou
symbolického prenájmu toaliet, podľa neho nie sú symbolické. Toalety na každom trhovisku musia
byť, na trhovisku Mier sa platí cca 200 € ročne, p. Baranovi sa platí v úhrne viac ako 1000 € ročne.
Pán Havaj opäť označil starostu za hovorcu PB Capitalu.
Starosta reagoval, že pán Havaj neustále zavádza.
Poslankyňa Zimmermannová uviedla, že p. Baranovi by prekážalo iba, keby zasahovali trhové stoly
do jeho priechodu, ostatné veci mu neprekážajú.
Poslanec Gibóda nesúhlasil s pani Zimmermannovou. Trhovisko je na pozemku mesta, teraz sú stoly
posunuté, nevidí problém, aby trhovisko zostalo v pôvodnej polohe a rozlohe.
Poslanec Polaček sa vrátil k svojmu návrhu uznesenia. Vyslovil presvedčenie, že pán Baran upustí od
svojich požiadaviek, ale pre nich je najlepšia a najprijateľnejšia alternatíva prvá, aby sa s ňou počítalo,
keď sa o veci bude ďalej rokovať. Dáva procedurálny návrh o ukončení diskusie po tých poslancoch,
ktorí sú už prihlásení do diskusie.
Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu na ukončenie diskusie hlasovať. Hlasovalo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 6

Za: 13 Proti : 0

Zdržal sa : 0

Návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu bol schválený.
Poslankyňa Kažimírová vyzvala na upokojenie situácie, do septembra sa situácia vyhodnotí, zatiaľ
zostáva status nezmenený, v septembri bude prizvaná aj verejnosť.
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Poslanec Gibóda sa opýtal na parkovisko, ktoré je zatiaľ platené. Žiada starostu o riešenie situácie
parkovania rezidentov. Uviedol, že aj starosta sa mediálne vyjadril v tom zmysle, že dôjde k zlepšeniu
parkovania pre rezidentov. Lokalita B. Němcovej - Hroncova nie je v štúdii spracovaná, preto chce
vedieť, čo to prinesie obyvateľom a ako sa to vďaka rampovému systému, ktorý tam má byť zriadený,
bude riešiť. Ide mu najmä o čas vo večerných hodinách.
Poslanec Filipko odpovedal p. Gibódovi, že na včerajšom stretnutí bolo množstvo z dnešných jeho
otázok riešených a zodpovedaných. Čo sa môže a nemôže predávať na trhových stoloch, to rieši VZN,
a ani p. Baran do toho nemôže zasahovať.
Starosta prečítal prítomným e-mail petičného výboru zo dňa 11.3.2015, kde sa hovorí o zavádzajúcich
skutočnostiach. Uviedol, že informácie v tomto e-maile nie sú presné a pravdivé.
Diskusia bola ukončená, nakoľko sa už nik neprihlásil. Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia
predneseného poslancom Polačekom:

Hlasovanie č. 7 - hlasovalo 13 poslancov
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 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. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) žiada starostu MČ Košice - Sever, aby Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice –
Sever predložil koncepciu a návrh alternatívneho riešenia obnovy trhovísk pri
OC Merkúr a na Námestí Jána Mathého. Dotknutým územím pre alternatívne
riešenie obnovy trhovísk je pre:
- trhovisko Merkúr - súčasné parkovisko pred OC Merkúr a bytovým domom
Němcovej 22 – 24
- trhovisko Mier – Námestie Jána Mathého
V navrhovanom riešení obnovy trhovísk žiadame zachovať súčasnú
predajnú plochu (počet predajných stánkov) a finančne vyčísliť jednotlivé
navrhované riešenia.
Termín predloženia koncepcie a alternatívneho riešenia miestnemu
zastupiteľstvu: september 2015.
b) žiada starostu nevykonávať žiadne zmeny týkajúce sa prevádzky a umiestnenia
trhovísk mimo dotknutého územia do predloženia a schválenia novej koncepcie
obnovy.
c) doporučuje starostovi MČ Košice – Sever zriadiť pracovnú skupinu
pozostávajúcu z poslancov MČ, odborných referentov miestneho úradu a mesta
Košice, obyvateľov, trhovníkov ako aj zástupcov majiteľa OC Merkúr, ktorí
pripravia odborné zadanie pre riešiteľov alternatívneho riešenia obnovy
trhoviska Merkúr.
d) žiada starostu, aby zabezpečil potrebné povolenia a súhlasy, aby dočasná
prevádzka trhoviska Merkúr počas nevyhnutnej rekonštrukcie OC Merkúr:
- sa nachádzala na súčasnej asfaltovej ploche parkoviska pred OC Merkúr
- neohrozovala zdravie a bezpečnosť obyvateľov v jej okolí
- nebránila rekonštrukcii OC Merkúr
- nepoškodzovala priľahlú zeleň
- zachovala súčasný počet predajných stánkov.
Termín pre b), c) a d) je deň právoplatnosti tohto uznesenia.
Z: starosta MČ Košice - Sever
Za: 13

Proti : 0

Uznesenie bolo prijaté.

Zdržal sa : 0
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Nasledovala 3-minútová prestávka, ktorú vyhlásil starosta.
5.

Správa o plnení uznesení MZ

Starosta uviedol tento bod a odovzdal slovo kontrolórke mestskej časti.
Kontrolórka MČ Ing. Nováková konštatovala, že predkladaná správa je poslancom k dispozícii.
V diskusii vstúpil poslanec Polaček, ktorý uviedol, že má výhrady k viacerým uzneseniam a chce mať
z nich aj zápisnicu, konkrétne k uzneseniam č. 46/2011, navrhuje ho vyradiť zo sledovania.
Poslanec Filipko uvedené uznesenie navrhuje ponechať kvôli kamere. Ďalej sa opýtal na plnenie
uznesenia č. 278/2014.
Odpovedal starosta a uviedol, že nie je doriešená koncepcia realizovateľnosti
Poslanec Filipko ho navrhuje ponechať v sledovaní.
Starosta uviedol, že MČ mala pripomienky ku koncepcii, na ktoré má mesto termín 6 mesiacov od
schválenia. Bude sa na riešenie pripomienok pýtať priamo na meste. Pokiaľ ide o uznesenie č.
295/2014, bolo na programe rokovania miestnej rady. Na miestnom zastupiteľstve v predchádzajúcom
volebnom období tento bod nebol prerokovaný z dôvodu, že MZ bolo ukončené pred jeho
prerokovaním. Uznesenie ostáva v platnosti a na dnešnom rokovaní bude splnené a informáciu
o použití verejnej zbierky tak budú mať k dispozícii aj noví poslanci. O vyúčtovaní bol oboznámený aj
Okresný úrad Košice.
Starosta požiadal poslanca Polačeka, aby predložil návrh uznesenia podľa vlastného uváženia.
Poslanec Bekiaris sa postavil na stranu poslanca Polačeka.
Starosta poznamenal, že na zastupiteľstve bod nebol prerokovaný, ale na miestnej rade áno.
Poslanec Gibóda sa opýtal, prečo toto nebolo predložené na prvé pracovné stretnutie poslancov
minulý rok.
Reagovala kontrolórka - poslancom, ktorých sa to týka, už funkčné obdobie skončilo.
Poslanec Gibóda nesúhlasil, že existuje súvislosť platnosti uznesenia s koncom funkčného obdobia
predchádzajúcich poslancov.
Kontrolórka uviedla, že si prečíta zápisnicu a vyjadrí sa.
Poslanec Gibóda uviedol ďalšie uznesenie č. 298/2014 o ktorom nevie, či bolo splnené.
Reagoval starosta a uviedol, že bolo splnené – retardéry na Spišskej starej ceste boli zamietnuté pre
premávku MHD na tejto komunikácii.
Poslanec Gibóda sa ďalej pýtal na uznesenie č. 305/2014 – prečo nebolo začaté voči konkrétnym
osobám konanie vo veci vylepovania volebných plagátov.
Kontrolórka uviedla, že VZN platí, ona sama odpovedala na Ústavnom súde a že toto sem nepatrí,
pretože sa prerokúva správa o plnení uznesení.
Vedúci právneho oddelenia JUDr. Stavrovský uviedol, že postup kontrolórky, keď iba upozornila na
porušenie VZN bez ďalšieho pokračovania, resp. bez uloženia sankcie je legitímny, pretože uloženie
pokuty je možnosťou, nie povinnosťou.
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Starosta uviedol, že v tejto záležitosti vypovedal aj na polícii a každý poslanec sa s obsahom výpovede
môže pre objektívnosť oboznámiť a prečítať si ju.
Poslanec Polaček uviedol, že teraz je poslancom a chce vidieť zápisnicu. Ak sa jedná o konanie voči
komukoľvek, má to byť zaznamenané.
Poslanec Gibóda dal na zváženie prepracovanie VZN.
Poslanec Polaček uviedol ďalšie uznesenia, ku ktorým má výhrady. Ide aj o Uznesenie č. 308/2014
týkajúce sa majetkových priznaní poslancov. Žiada k nemu úplnú správu, toto uznesenie je toho typu,
že sa mu treba aj v budúcnosti venovať. Uznesenia č. 23,24,25,26/2015 - tu žiada, aby sa písomne
oznámilo členom komisií neposlancom, že boli zvolení, pretože je dosť možné, že niektorí o tom ani
nevedia. Žiada, aby tieto uznesenia boli v platnosti.
Kontrolórka uviedla, že Uznesenie č. 308/2014 je plne v kompetencii poslancov a nie starostu.
Poslanec Filipko uviedol, že ešte nezvolal zasadnutie komisie k uzneseniu č. 308/2014. Výstup z neho
bude. Do diskusie sa nik viac neprihlásil, starosta ju ukončil a dal hlasovať o pozmeňovacích návrhoch
poslanca Polačeka. Hlasovalo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 8

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa: 4

Pozmeňovacie návrhy boli schválené.
Hlasovanie č. 9 o návrhu uznesenia so zapracovanými schválenými pozmeňovacími návrhmi. Hlasovalo
13 poslancov.
Za: 13
Proti:0 Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené v tomto znení:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) berie na vedomie správu o plnení uznesení MZ
b) konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia č. 46,65/2011, 124/2012, 190, 206,
207/2013, 277, 278, 279, 294, 295, 308/2014 a 18, 21, 26/2015
c) konštatuje, že uznesenia č. 220/2013, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307/ 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2014, 17,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 27/2015 sú splnené a vypúšťajú sa zo sledovania
d) ruší uznesenie č. 282 /2014
e) žiada starostu podať MZ úplnú správu k plneniu uznesení č. 46/2011, 278/2014,
295/2014, 298/2014, 305/2014 a zároveň tieto uznesenia zostávajú v platnosti a
v sledovaní.

6. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v období od 2.10.2014 do 11.3.2015
Starosta vyzval kontrolórku, aby predniesla predmetnú správu o činnosti. Poslanci majú správu
k dispozícii spolu s ostatnými materiálmi.
Kontrolórka uviedla, že sa zamerala sa na niekoľko okruhov kontroly, napr. v Zariadení
opatrovateľskej služby, v Dennom centre, a postupovala v súlade so schváleným Plánom kontrolnej
činnosti. Zúčastňovala sa na rokovaniach Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva, Regionálnej sekcie
Združenia kontrolórov a pod., vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2015-2017 a Ročnú
správu o činnosti.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
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Poslanec Bekiaris sa pýtal na ZOS-ku, potrebnú výmenu postelí, čo to znamená a kto ju bude
uskutočňovať. Ďalej v ZOS-ke je nevyhovujúca a nebezpečná prístupová rampa – kto to bude riešiť?
Kontrolórka uviedla, že potreba výmeny postelí znamená, ak budú na výmenu k dispozícii prostriedky.
Čo sa týka rampy, necháva to na poslancov, či nájdu v rozpočte na toto financie.
P. Filipko sa opýtal, či bol prerokovaný záznam o kontrole.
Kontrolórka odpovedala kladne.
Pán Stavrovský upozornil poslancov na skutočnosť, že uznesenie schválené v predchádzajúcom bode
rokovania je zmätočné. Jeho jednotlivé časti si navzájom odporujú, resp. vylučujú sa.
Starosta reagoval na túto skutočnosť s tým, že zváži pozastavenie výkonu tohto uznesenia. Keďže
hlasovanie o tomto bode už prebehlo, nedá sa k nemu urobiť oprava.
Poslanec Bekiaris odporuje a pýta sa, v čom je prijaté uznesenie zmätočné.
Reakcia pána Stavrovského - išlo o dve hlasovania. Jedno hlasovanie bolo o pozmeňovacom návrhu
a jedno o uznesení ako celku, pričom v jednom z jeho ustanovení sa vo vzťahu k uzneseniu č. 305
konštatuje, že bolo splnené a že sa vypúšťa zo sledovania a následne sa uvádza, že ostáva
v sledovaní. Ide o vzájomný rozpor a zmätočnosť.
Poslanec Polaček odporoval, aby sa to opravilo. Starosta sa vrátil späť k bodu, o ktorom sa aktuálne
rokuje.
Poslanec. Gibóda sa opýta, či platí spracovanie správy o uzneseniach. Žiada túto správu od
kontrolórky. Rovnako poslanec Polaček žiada, aby kontrolórka podala úplnú správu k plneniu uznesení
č. 46/2011, 278/2014, 295/2014, 298/2014, 305/2014 písomne do najbližšieho zastupiteľstva.
Poslanec Gibóda - o správe sa bude rokovať, až bude hotová.
Poslanec Blišťan sa poslanca Polačeka opýtal, koľko znakov má mať podľa neho požadovaná správa.
Reakcia poslanca Filipka - rozsah správy bude p. Polaček konzultovať s Ing. Novákovou.
Do diskusie sa nik iný neprihlásil a starosta ju uzavrel s tým, že prvé hlasovanie bude o doplňujúcom
návrhu p. Polačeka o úplnej správe vyššie uvedených uznesení, druhé o pozmeňujúcom návrhu p.
Filipka o tom, že rozsah správy bude p. Polaček konzultovať s kontrolórkou Novákovou a potom sa
bude hlasovať o celom návrhu uznesenia.

Hlasovanie č. 10 o doplňujúcom návrhu poslanca Polačeka. Hlasovalo 12 poslancov
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa : 4 Nehlasoval: 1
Doplňujúci návrh bol schválený

Hlasovanie č. 11 o doplňujúcom návrhu poslanca Filipka. Hlasovalo 13 poslancov
Za :10
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Doplňujúci návrh bol schválený

Hlasovanie č. 12 o návrhu uznesenia so schválenými dvoma doplňujúcimi návrhmi:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) berie na vedomie správu o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od
2.10.2014 do 11.3.2015
b) žiada kontrolórku MČ Košice – Sever podať do najbližšieho zasadnutia MZ úplnú
správu o plnení uznesení č. 46/2011, 278/2014, 295/2014, 298/2014 a 305/2014
c) žiada poslanca Jaroslava Polačeka, aby rozsah požadovanej správy o plnení vyššie
uvedených uznesení konzultoval s kontrolórkou MČ.
Zápisnica z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 18.3.2015 a z jeho pokračovania
konaného dňa 15.04.2015
Overili

strana 11

Hlasovalo 13 poslancov
Za:12
Proti:0
Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené

7. Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v roku 2014
Starosta otvoril tento bod a požiadal kontrolórku o slovo.
Kontrolórka uviedla správu a konštatovala, že vykonala kontrolu trhovísk, pokladničných dokladov,
bankových výpisov, dávok v hmotnej núdzi, investícií, Denného centra, Zariadenia opatrovateľskej
služby, ďalej cenín a pokladničnej hotovosti a v súlade s plánom kontrolnej činnosti alebo na základe
príslušného zákona a uznesenia č. 23/2014. Čiastkové podrobnejšie správy dávala poslancom
priebežne, táto správa je súhrnná. Vypracovala zároveň príslušné ročné správy o plnení uznesení
a stanoviská k návrhu rozpočtu 2014 - 2016, monitorovacej správe, zúčastňovala sa na zasadnutiach
miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, regionálnej sekcie kontrolórov a v apríli 2014 sa zúčastnila
na konferencii Združenia hlavných kontrolórov. Starosta vyhlásil k tomuto bodu diskusiu, do diskusie
sa nik neprihlásil, preto ju starosta uzavrel.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever berie na vedomie ročnú správu o
činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever v roku 2014.
Hlasovanie č. 13

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa :1

Nehlasoval: 1

Uznesenie bolo schválené.

7a. Návrh súdneho zmieru s bývalým zamestnancom MČ Košice - Sever
Ing. M. Rendekom
Starosta požiadal p. Stavrovského, aby poslancov stručne oboznámil s prebiehajúcim súdnym sporom
a navrhovaným zmierom.
Pán Stavrovský uviedol, že ide o súdny spor s bývalým zamestnancom MČ Ing. Mariánom Rendekom,
ktorému bola daná v októbri 2011 výpoveď a počas plynutia výpovednej doby bol s ním okamžite
ukončený pracovný pomer. V zákonnej lehote podal pán Rendek žalobu o neplatnosť ukončenia
pracovného pomeru výpoveďou a tiež pre neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a
súčasne uplatnil voči MČ Košice – Sever finančný nárok vo výške cca 6900 €. Doposiaľ bolo
uskutočnených niekoľko pojednávaní, v ktorých ako svedkovia boli vypočutí poslanci Gibóda, Polaček,
pani Maczejková, starosta i on sám. Súd navrhol zúčastneným stranám, resp. nabádal strany sporu
k uzavretiu súdneho zmieru. P. Rendek sa na poslednom pojednávaní vyslovil v tom zmysle, že by
súhlasil s ukončením sporu zmierom a dostatočnou pre neho by bola suma 5000 €. Neskôr, po
ukončení pojednávania, si návrhom uplatnil ešte úroky z omeškania vo výške 9,5 % od 28.10.2011
a odstupné vo výške 2500 €. ktoré nebolo vyplatené a ďalšie nároky.
Poslanec Gibóda sa opýtal, kedy presne prišla táto požiadavka p. Rendeka.
Pán Stavrovský uviedol, že nevie povedať presný dátum, odpoveď na mailovú komunikáciu ohľadom
zmieru, ktorá prebiehala, prišla od p. Rendeka pokiaľ si pamätá minulý štvrtok.
Poslanec Gibóda sa ďalej opýtal, na základe čoho je stanovený úrok, či spor prebieha, ako sa vyvíja
pre MČ.
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Odpoveď pána Stavrovského – výška úroku z omeškania vyplýva zo zákona, spor nie je ukončený;
súd v tomto štádiu skúma okolnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, pravdepodobne zatiaľ
nemá dostatočne preukázané tvrdenia, že sa stal skutok, ktorý bol v okamžitej výpovedi uvádzaný,
resp. či sa stal tak ako bol uvádzaný. Na 27.3.2015 je vytýčený ďalší termín pojednávania.
Poslanec Gibóda sa opäť opýtal, na základe akých informácií sa má on rozhodnúť, chce vedieť o veci
viac, nemôže o veci hlasovať, lebo je tam ako svedok osobne zainteresovaný.
Pán Stavrovský uviedol, že nemožno predvídať, určovať, resp. ovplyvniť ako zastupiteľstvo rozhodne.
Môže sa však stať a je potrebné mať na zreteli, že v konečnom dôsledku môže zaplatiť MČ viac, ako
to, čo požaduje p. Rendek. Zatiaľ sa súd zaoberal iba neplatnosťou okamžitého ukončenia pracovného
pomeru, až následne sa bude súd zaoberať výpoveďou, jej platnosťou, resp. neplatnosťou. Možno
s určitosťou povedať, že súd pri predpokladanom odvolaní jednej či druhej strany tento rok
právoplatne neskončí, súdny spor môže trvať dlho.
P. Filipko uviedol, že dostal mail od občana, v ktorom uvádza, že starosta údajne disponuje listom
hovoriacom o morálnej úrovni sporu. V tejto súvislosti vyzval starostu, aby povedal o veci viac.
Starosta uviedol, že pani Maczejková ako zamestnankyňa MÚ, ktorá sa rozhodla ukončiť svoj pracovný
pomer , chcela starostovi napísať pravdu o tejto veci a tak mu napísala list, v ktorom uvádza, že
k žiadnemu fyzickému útoku medzi p. Rendekom a p. Polačekom nedošlo, že p. Polaček konal
účelovo, lebo jeho rokovania s p. Rendekom boli neúspešné. Potom si ju zavolal do kancelárie s tým,
že „takto sa to robí“ a keď chce naďalej pracovať na MÚ, postaví sa na stranu p. Polačeka,
pripomenul jej, ako má jej výpoveď na súde vyzerať, lebo v jej veku si miesto na inom úrade nájde
ťažko a určite nechce nasledovať Ing. Rendeka, ona vie, že odchody zamestnancov rieši on. List je jej
výrazom ľútosti, lebo podľa jej slov, si p. Rendek toto nezaslúži. List je podpísaný s dátumom
11.2.2015.
Poslanec Bekiaris sa opýtal, ako tento list súvisí s bodom rokovania, či je možné zosobnenie a kto je
zodpovedný.
Poslanec Gibóda sa opýtal kedy došlo k výpovedi pred súdom, v liste je niekoľko nepravdivých tvrdení,
výpovede podpisuje starosta, nie prednosta, on ako starosta si mal pravdivosť tvrdení overiť.
Odpoveď pána Stavrovského - presný dátum výpovede p. Maczejkovej na súde si nepamätá.
Reakcia p. starostu: výpoveď p. Maczejkovej a p. Rendeka je totožná.
Poslanec Gibóda tvrdí, že starosta v tomto nehovorí pravdu, zároveň chce presne vyčísliť, koľko to
bude stáť úrad o rok, o dva, o päť. Chce počkať na výrok súdu, aby poslanci neschválili precedens.
Poslankyňa Kažimírová tvrdí, že na súde nerozhoduje pravda, ale bremeno dôkazov a dnes vám nikto
nepovie, koľko by mohlo byť vo finančnej rovine ako odškodné.
Poslanec Polaček toto nazval konšpiráciou a poznamenal, že aj on bol na súde, ale vtedy už nebol
prednostom.
Poslanec Blišťan vyzýva na dohodu a na súhlas so sumou 5 000 € a úroky, súd sa môže ťahať dlho.
Poslankyňa Zimmermannová nabáda na dohodu, je to veľa peňazí a treba to ukončiť.
Pán Stavrovský pre úplnosť uviedol, že aj pri inom spôsobe ukončenia pracovného pomeru sa okrem
mzdy počas výpovednej doby vypláca odstupné, nároky podľa Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy,
teda nie je to finančne nenáročné.
Poslanec Bekiaris sa opäť pýta na zodpovednosť.
Zápisnica z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 18.3.2015 a z jeho pokračovania
konaného dňa 15.04.2015
Overili

strana 13

Starosta uvádza, že prednosta je ten, ktorý riadi úrad, ale ani on sa nezrieka svojej zodpovednosti,
o incidente vedel, ale nevedel, že je fingovaný zo strany poslanca Polačeka.
Poslanec Filipko nabáda na dohodu. Kým súd neurčí zodpovedného, nemožno nikoho ako
zodpovedného, resp. vinníka .
Poslanec Gibóda obvinil starostu, že nebýva na Severe a verejne ho vyzýva, aby odstúpil.
Starosta vyzval poslanca Gibódu, aby sa on vzdal mandátu poslanca.
Starosta vyhlásil 5 minútovú prestávku.
Počas prestávky sa z rokovacej miestnosti vzdialil poslanec Kalanin. Prítomných ostalo 12 poslancov.
Poslanec Polaček sa opýtal na nároky podľa právnych predpisov.
Pán Stavrovský uviedol , že v prípade výpovede sa jedná o 3 mesiace mzdy počas výpovednej doby
a 5 mesačné odstupné v zmysle Kolektívnej zmluvy, teda spolu o osem platov. Ďalej uviedol, že pán
Rendek tieto nároky a tiež úroky z omeškania uplatnil v doplňujúcom návrhu adresovanom súdu.
Návrh uznesenia predniesol poslanec Filipko:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
uzavretie súdneho zmieru v súdnom spore sp. zn. 12Cpr/2/2011 vedenom na Okresnom
súde Košice I s navrhovateľom Ing. Mariánom Rendekom o neplatnosť rozviazania
pracovného pomeru výpoveďou, podľa ktorého bude Mestská časť Košice - Sever
zaviazaná zaplatiť navrhovateľovi sumu vo výške 5.000 €.
Hlasovanie č. 14

Za: 9

Proti:1

Zdržal sa :2

Uznesenie bolo schválené.
8. Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Sever na r. 2015
Starosta v úvode prerokovania tohto bodu programu uviedol, že Miestna rada odporúča návrh
programového rozpočtu schváliť. Rovnaké odporúčacie stanovisko je aj od Finančnej komisie. Otvoril
k tomuto bodu diskusiu.
Poslanec Polaček žiada vytlačiť farebnú verziu rozpočtu.
Poslanec Filipko predložil pozmeňovací návrh a požiadal p. Baláža o zvolanie finančnej komisie.
Procedurálnym návrhom navrhol prerušiť toto rokovanie a zvolať opäť o 14 dní. Poslanci, ktorí už boli
prihlásení do diskusie, budú diskutovať.

Hlasovanie č. 15 o procedurálnom návrhu poslanca Filipka. Hlasovalo 12 poslancov
Za: 5
Proti:2
Zdržal sa:5
Návrh nebol schválený
Poslanec Polaček uviedol, že rozpočet je potrebné schváliť, je nastavený ako prebytkový a všetci na
MÚ chcú byť už mimo rozpočtového provizória, aby mohli normálne pracovať. Naviac poslanci
pracovali na rozpočte dlhý čas, schváliť eventuálne zmeny je možné aj neskôr. Nie všetci poslanci
pracovali na rozpočte, ale nebol to úmysel.
Poslanec Gibóda nebude hovoriť o tomto rozpočte, ale predkladá návrh na uznesenie Pracovného
návrhu rozpočtu na r. 2016-2018 s termínovanými úlohami pre starostu, starosta mu podľa
rokovacieho poriadku, bodu 8, zobral slovo, nakoľko nehovoril k veci.
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Poslanec Baláž - poslanci ušili rozpočet horúcou ihlou, úradný a poslanecký návrh sú veľmi rozdielne,
nepáči sa mu, že neboli všetci prizvaní k tvorbe rozpočtu, je to vec všetkých poslancov.
Poslanec Blišťan - rokuje sa o rozpočte, ktorý neprešiel cez finančnú komisiu, nie všetci ho videli, je
to nekorektné a neúcta k členom komisie, občanom aj MÚ.
Poslanec Polaček - nesúhlasí s jeho slovami, nevie konkrétne údaje, ktoré potrebuje ku schváleniu
rozpočtu, napr. koľko financií je v Rezervnom fonde, ďalej hovorí, že je dobrá vôľa poslancov, že
poslal návrh rozpočtu úradu.
Starosta reagoval - poslanec Polaček má vlastne na mysli zrejme prvú zmenu rozpočtu, ktorú zatiaľ
nikto nepredložil.
Poslanec Gibóda - nejde o skrývanie zámeru pri tejto prvej zmene, aj v minulosti sa to schvaľovalo
rovnakým spôsobom ako teraz. Vrátil sa k nepodpísanému uzneseniu, kde žiadali MÚ o predbežný
návrh rozpočtu, p. Luczy len rýchlo prečítal čísla, členovia komisie, poslanci dostali najprv tabuľkovú,
až potom textovú časť rozpočtu.
Pán Luczy - nesúhlasí s tvrdením poslanca Gibódu. Bol informovaný, lebo sa zúčastnil komisie ako
nečlen.
Poslanec Blišťan reagoval na vystúpenie poslanca Polačeka a uviedol, že poprel význam jednotlivých
komisií.
Poslanec Bekiaris nesúhlasí s touto výčitkou. Podľa neho je rozpočet je plne v právomoci poslancov,
on ako zástupca občanov nevie, či čísla, ktoré zaslal úrad, sú relevantné.
Poslanec Gibóda - obhajuje spôsob predloženia zmeny návrhu rozpočtu zo strany poslancov.
Poslanec Filipko vyzýva k zodpovednosti poslancov, tento návrh rozpočtu pravdepodobne starosta
nepodpíše, lebo niektoré návrhy na zmeny rozpočtu sú diskutabilné.
Poslanec Haľko predniesol procedurálny návrh na prerušenie rokovania MZ po dokončení diskusie.
Poslankyňa Kažimírová -žiada MÚ, aby našiel a zdôvodnil body, s ktorými nesúhlasí.
Pán Stavrovský uviedol, že rokovací poriadok zastupiteľstva nerieši, resp. neupravuje situáciu, Keď má
byť rokovanie prerušené rozhodnutím zastupiteľstva. Domnieva sa , že je potrebné určiť, resp.
stanoviť presný vhodný dátum na dokončenie rokovania. Všeobecná zhoda smerovala k dátumu
15.4.2015.

Hlasovanie č. 16 - o procedurálnom návrhu na prerušenie rokovania. Hlasovalo 12 poslancov
Za: 10 Proti:1
Zdržal sa : 1
Návrh na prerušenie rokovania bol schválený.

Rokovanie MZ pokračovalo dňa 15.4.2015. V okamihu začiatku rokovania bolo prítomných 12
poslancov. Starosta privítal prítomných, pripomenul zloženie návrhovej a mandátovej komisie
a predstavil nového prednostu MÚ PhDr. Matúša Hábera. Zároveň oznámil, že sťahuje svoj pôvodný
návrh na zmenu rozsahu výkonu funkcie starostu vzhľadom na objem financií v rozpočte. Vyzval
vedúceho ekonomického oddelenia MÚ Ing. Luczyho na prednesenie stanoviska úradu k rozpočtu. Pán
Luczy uviedol, že úradný návrh prešiel 2 komisiami, ich pripomienky boli zapracované a predložené
miestnej rade na rokovanie 3.3.2015. Miestna rada navrhla tento PR zverejniť a na MZ schváliť.
Poslanec Blišťan predložil pozmeňovací návrh, v ktorom sú zohľadnené pripomienky úradu. Aj
predstavy všetkých komisií sú zohľadnené, nenarúšajú chod MÚ, návrh rozpočtu je vyvážený, nie je
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prebytkový, ale ani v mínuse. Aktuálny PR je zverejnený. Predniesol jednotlivé položky s uvedením
názvu programu a jednotlivé riadky rozpočtu. 1200 € je úspora v programe 1; program 2 bezo zmien;
v programe 3 je úspora 500 €; program 4 bezo zmien; v programe 5 niektoré položky boli navýšené,
niektoré znížené, v programe 6 je viac položiek, ktoré sú zo zákona povinné, ale napr. v materskom
centre je navýšenie 1200 €, v programe 7 starosta už nepožaduje navýšenie úväzku, je celková
úspora na mzdových prostriedkoch a energiách, vode a komunikáciách. Pribudol tu riadok 17 štúdie, ktorý bol pôvodne na inom mieste v rozpočte, teraz je položka správne a podľa pravidiel
zaradená - navýšenie o 8 000 €, riadok 20 - navýšenie na 1500 €. Predkladaný návrh je
odkonzultovaný s ekonomickým, právnym a personálnym oddelením., výdaje a príjmy sú vyrovnané
na nule.
Poslanec Polaček predkladá druhý pozmeňujúci návrh. Jeho návrh rozpočtu je prebytkový vo výške
17 065 €, Podrobnejšie správy majú poslanci pred sebou a sú s rozpočtom uzrozumení. Na žiadosť
pána Stavrovského prečítal podrobne rozpočet po riadkoch. Predniesol aj svoj návrh na uznesenie.
Pán Luczy - upozorňuje, že poslancom boli už zaslané pripomienky úradu, pri tomto návrhu ide
o porušenie rozpočtových pravidiel ohrozené bežné fungovanie úradu vo viacerých bodoch, napr. pri
opatrovateľskej službe.
Poslanec Gibóda - obhajuje návrh p. Polačeka, dáva procedurálny návrh na ukončenie diskusie.
Starosta uviedol, že do diskusie boli prihlásení viacerí diskutujúci, takže oni ešte vystúpia, potom sa
diskusia ukončí.

Hlasovanie č. 17 Hlasovalo 12 poslancov
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa : 4
Procedurálny návrh na ukončenie diskusie bol schválený.
Pán Stavrovský – reagoval na položku trhoviská. K znižovaniu nákladov na upratovanie trhovísk
a snahe presunúť upratovanie na aktivačných pracovníkov a tým ušetriť výdavky poznamenáva, že
samotná skúsenosť ukázala, že ich pracovné návyky nie sú dobré a na úrovni, ktorú vyžaduje
upratovanie trhovísk. Naviac, upratuje sa aj v sobotu a počas sviatkov, ktoré nie je možné aktivačnými
pracovníkmi pokryť. Suma vo výške 50 €/mesačne nie je dostatočná suma.
Poslanec Blišťan - reaguje na Polačekov návrh. Podľa neho je v rozpore so zákonmi, apeluje na
poslancov pri hlasovaní.
Poslanec Filipko – opomenul sa spomenúť náklad na občasník Kuriér zo Severu vo výške 1000 €
v predchádzajúcom bode. Mrzí ho spôsob komunikácie na Finančnej komisii. Žiada poslancov, aby sa
odosobnili od negatívnych vecí a hlasovali podľa seba.
Poslankyňa Zimmermannová - sklamala ju úroveň komunikácie medzi poslancami a MÚ. Úrad sa
nesnaží veci vysvetľovať a berie ich osobne.
Poslanec Baláž - nebola vôľa na kompromis pri PR, najmä program 5 a 6 reaguje aj na pripomienky
poslancov, v programe 7 v budúcnosti môže byť vôľa niečo ušetriť, tiež ho mrzí úroveň komunikácie.
Starosta uviedol, že poslanec Polaček verejne a neskrývane hlása, že rozpočet bude možno schválený
až v decembri, ak sa napríklad analýzou zistí rozpor so zákonom.
Poslanec Filipko prečítal prvý a druhý pozmeňovací návrh a pôvodný návrh rozpočtu MÚ.

Hlasovanie č. 18 o prvom pozmeňujúcom návrhu k návrhu rozpočtu prednesenom poslancom
Blišťanom. Hlasovalo 12 poslancov
Za: 4
Proti:0
Zdržal sa : 8
Návrh nebol schválený.
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Hlasovanie č. 19 o druhom pozmeňujúcom návrhu rozpočtu prednesenom poslancom Polačekom.
Hlasovalo 12 poslancov.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 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. Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2015 podľa priloženého návrhu:
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok

1 330 946
1 242 981
+ 87 965

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

50 000
120 900
- 70 900

Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel - prebytok

0
0
0

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel

1 380 946
1 363 881
+ 17 065

2. Vypracovanie štúdie a prípravu ideových projektov pre aktivity uvedené v Programe 5
Prostredie pre život, pre lokality:
- trhovisko Merkúr
- Námestie Jána Mathého
- prechodové chodníky a schodiská Podhradová
- prechodové chodníky a schodiská Kalvária
- detské jasle Gerlachovská
pri dodržaní nasledovného postupu:
-

podmienky k štúdiám a príprave ideových projektov spracovať ako výzvy MČ pre
architektov po prerokovaní v príslušných odborných komisiách MČ Košice – Sever,
- poradie návrhov jednotlivých ideových zámerov určí Komisia rozvoja MČ,
- víťazné návrhy prerokuje a schváli miestne zastupiteľstvo do 30.9.2015.
Prílohou tohto uznesenia je Pozmeňovací poslanecký návrh Programového rozpočtu MČ
Košice – Sever na roky 2015 – 2017 (tabuľková časť).
Za:7
Proti:4
Zdržal sa :1
Uznesenie bolo schválené.
Návrhová komisia vysvetlila poslancom, o ktorej časti PR sa hlasuje, nakoľko rokovanie bolo
prerušené. Teraz sa hlasuje iba o časti „b“ a neskôr sa berie na vedomie stanovisko kontrolórky k PR.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 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
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zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie:
a) Stanovisko kontrolórky MČ k návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice –
Sever na roky 2015 - 2017
b) Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2016 – 2017 podľa priloženého
návrhu:
Rok 2016
Rok 2017
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

1 326 300
1 326 300
0

1 326 300
1 326 300
0

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

0
0
0

0
0
0

Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

0
0
0

0
0
0

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel

1 326 300
1 326 300
0

1 326 300
1 326 300
0

Hlasovanie č. 20 - hlasovalo 12 poslancov
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Uznesenie bolo schválené.
9. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice –Sever a určenie
náplne ich práce
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Poslankyňa Zimmermannová uviedla, že pribudla žiadosť p. Nováka o členstvo v Komisii rozvoja za
neposlancov.
Starosta vyhlásil 5-minútovú prestávku za účelom skompletizovania prípadných ďalších žiadostí a
návrhov, ktoré boli doručené poslancom a na MÚ.
V priebehu prestávky prišiel do rokovacej miestnosti poslanec Kalanin. Prítomných bolo 13 poslancov.
Po prestávke pokračovala p. Zimmermannová, žiadala okrem prvého menovaného návrh na voľbu
neposlancov do Komisie rozvoja doplniť ešte o L. Cirnera, Ing. Havaja, Dr. Semanovú. Uviedla, že sú
z petičného výboru, ak budú zvolení, nebudú už v ňom aktívni. Z radov poslancov do Komisie rozvoja
navrhla poslanca Polačeka.
Ďalej bol prednesený návrh na ďalších členov do Komisie kultúry z radov neposlancov - Peter Kubík
a Martin Petruška.
Poslanec Gibóda sa opýtal na náplň práce komisie.
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Poslanec Haľko predložil a prečítal návrh náplne práce komisie kultúry. P. Gibóda vyjadruje
nespokojnosť s týmto návrhom, on bol oboznámený s iným návrhom. Nemal by to byť iba výňatok
z rokovacieho poriadku, ale žiada sa vyšpecifikovať okruh činností. Odznela reakcia, že mal príležitosť
pripomienkovať to na komisii.
Poslanec Bekiaris – Rokovací poriadok komisií bol schválený poslancami. Obsahová náplň komisie nie
je predmetom úpravy rokovacieho poriadku.
Poslanec Polaček - pri náplni práce napr. Komisie kultúry by mohla byť napr. v mediálnej, kultúrnej
a športovej oblasti, jej návrhy smerom k MÚ. Navrhuje doplniť materiál v tomto smere ako úlohu pre
zástupcu starostu.
Poslanec Filipko - zákon to jasne nešpecifikuje, žiada návrh na uznesenie.
S pripomienkou vystúpil poslanec Kalanin - je potrebné to vypracovať v prípadoch, keď je nesúlad.
V komisii sociálnej náplň prerokovali a schválili.
Poslanec Polaček - procedurálny návrh na hlasovanie o každej komisii zvlášť a návrh na uznesenie
smerujúci k tomu, aby predseda Kultúrnej komisie predložil návrh obsahovej náplne činnosti tejto
komisie.
Pán Stavrovský – navrhol ukončiť prvú časť týkajúcu sa návrhov na doplnenie členov komisií.
Pred hlasovaním sa do rokovacej miestnosti vrátil poslanec Kalanin. Prítomných bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 21 o návrhu na voľbu členov komisie rozvoja
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 15 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov volí za členov Komisie rozvoja
a) z radov poslancov Ing. Jaroslava Polačeka,
b) z radov neposlancov Ing. Máriu Tomášovú, Ing. Adriána Tompoša, PhD., Ing. Jarmilu
Repovskú, Ing. Timeu Horosovú, Ing. Mariána Bednarčíka, Ing. Tomáša Gőrcsősa,
Gabriela Horňáka, Lukáša Nováka a Ľuboša Czirnera, MBA.
Za: 12 Proti:0
Zdržal sa :0 Nehlasoval : 1
Uznesenie bolo schválené.
Z rokovacej miestnosti vzdialil poslanec Vladimír Vágasi. Prítomných bolo 12 posklancov
Poslanec Filipko – hoci mali hlasovať najprv o procedurálnom návrhu poslanca Polačeka, pochopil to
tak, že si ho všetci osvojili aj bez hlasovania. Pristúpil teda k návrhu uznesenia o doplnení členov
komisie kultúry.

Hlasovanie č. 22 o doplnení členov do Komisie kultúry.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 15 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov volí za členov Komisie kultúry z radov neposlancov Martina Petrušku a Petra
Kubíka
Za : 12
Proti: 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené.
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Poslanec Kalanin predniesol návrh obsahovej náplne práce Sociálnej komisie.
Poslankyňa Zimmermannová a poslanec Polaček ohľadom termínov vystúpili ohľadom zasielania
materiálov na rokovanie komisií. Uviedli, že niektoré záležitosti sú upravené v rokovacom poriadku.
Otázky smerovali na technické detaily predkladaných materiálov.
Poslanec Filipko - nemá teraz pri sebe rokovací poriadok. No zastáva názor, že je potrebné
schvaľovať iba obsahovú náplň, nie procedurálne otázky a to aj s ohľadom na to, že niektoré detaily
môžu byť eventuálne v rozpore so schváleným rokovacím poriadkom komisií.
Poslanec Kalanin - súhlasí, upravuje svoj návrh a predkladá teda na schválenie iba samotnú obsahovú
náplň jeho sociálnej komisie,
Poslanec Baláž - do najbližšieho rokovania pripraví obsahovú náplň práce Finančnej komisie. Zároveň
upozorňuje aby poslanci netlačili rozhodnutiami starostu do protiprávnych konaní.

Hlasovanie č. 23 o schválení náplne práce Komisie sociálnej:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov určuje náplň práce Komisie
sociálnej takto:
Komisia sociálna pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sever je poradný,
iniciatívny a kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva.
Komisia sociálna je zložená z poslancov a ďalších osôb z radov občanov (členov neposlancov) zvolených miestnym zastupiteľstvom a úzko spolupracuje s oddelením
sociálnych vecí MČ Košice – Sever.
Komisia sociálna pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sever sa zaoberá:
Informáciou o pomeroch v rodinách žiadateľov o jednorazovú dávku, pričom starostovi
mestskej časti predkladá odporúčanie na vydanie rozhodnutia (informácie pre komisiu
predkladá a zostavuje v písomnej forme tajomník Komisie sociálnej)
Informatívne mimoriadnou finančnou pomocou pre občanov Mestskej časti Košice – Sever
(tajomník podáva informatívny charakter o sociálnych a rodinných pomeroch žiadateľov s
odôvodnením návrhu na mimoriadnu finančnú pomoc)
Zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným do Miestnej rady a Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever v záležitostiach sociálnych vecí
Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mestskej časti, jeho zmenám, čerpaniu a kontrole plnenia
vo svojej pôsobnosti
Prerokuváva návrhy koncepcie rozvoja sociálnych vecí, zdravia a rodiny na území
mestskej časti
Vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva a
rodiny (napr. Zariadenie opatrovateľskej služby, Denné centrum, Materské centrum,
Komunitné centrum a pod.)
Pomáha pri vytváraní podmienok pre rozvoj občianskych aktivít v oblasti svojej
pôsobnosti (vznik a podpora fungovania Rodinného centra, prednášková činnosť a
školenia prvej pomoci v DC počas aktivít realizovaných pre verejnosť, napr. tábor a pod.)
Spolu s oddelením sociálnych vecí sa podieľa na spolupráci s občianskymi združeniami
pôsobiacimi v sociálnej oblasti a v oblasti zdravotníctva na území Mestskej časti Košice Sever
Tajomníkom Komisie sociálnej je zamestnanec oddelenia sociálnych vecí, ktorý má v
rámci pracovnej náplne na starosti vedenie a evidenciu celej spisovej dokumentácie
sociálnej komisie, zhromažďuje a predkladá komisii v písomnej forme žiadosti o
jednorazovú dávku, žiadosti o mimoriadnu fiančnú pomoc, podnety, ktoré pred
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zasadnutím prejedná s vedúcou OSV a vedením MÚ, ďalej informuje členov komisie o
činnosti svojho oddelenia, úzko spolupracuje s predsedom Komisie sociálnej.
Za 12 Proti: 0 Zdržal sa :0 Nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené.
Poslankyňa Zimmermannová predniesla návrh obsahovej náplne práce Komisie rozvoja.

Hlasovanie č. 24 o schválení náplne práce Komisie rozvoja:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov určuje náplň práce Komisie
rozvoja takto:
- podieľa sa na vyjadrovaní k otázkam rozvoja dopravných systémov na území MČ
Košice - Sever
- podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu mesta Košice
- podieľa sa na hodnotení jednotlivých dopravných systémov na mestskú hromadnú
dopravu z pohľadu MČ Košice - Sever
- podieľa sa na kontrole dodržiavania zásad ochrany a tvorby životného prostredia
- sleduje investičnú činnosť právnických osôb a fyzických osôb v MČ Košice - Sever
- navrhuje investície, na realizácii ktorých sa podieľa MČ Košice - Sever
- sleduje nedostatky v oblasti životného prostredia
- navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov MČ
Košice - Sever
- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu MČ, jeho zmenám, čerpaniu a kontrole čerpania v
oblasti svojej pôsobnosti.
Za 12 Proti: 0 Zdržal sa :0 Nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené.
Poslanec Filipko stiahol svoj návrh, všetci sú uzrozumení s tým, čo majú ako predsedovia komisií robiť.
Poslanec Polaček žiada, resp. navrhuje, aby sa prijalo uznesenie.
Poslanec Filipko predniesol návrh, aby predsedovia Komisie kultúry a Komisie finančnej predložili ich
náplň práce.

Hlasovanie č. 25 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever žiada predsedov Komisie kultúry a
Komisie finančnej na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva po prerokovaní v
príslušnej komisii predložiť náplň práce komisie.
Za 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Nehlasoval: 1

Kontrolórka MČ upozornila, aby sa do náplne práce dostalo aj Posudzovanie žiadostí o dotácie v súlade
s platným VZN č. 42.
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10.

Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

Starosta požiadal pána Hučka, aby predniesol informácie k tomuto bodu. Materiál bol elektronicky
poslancom zaslaný.
Pán Hučko uviedol, že MČ dostala medzičasom dva dôležité dokumenty: Oznámenie o začatí
obstarávania územného plánu rozvoja mesta Košice, kde požiadalo mesto verejnosť a MČ o zaslanie
podnetov a podkladov využiteľných pri spracovaní nového územného plánu. Je to vyvesené aj
v úradných tabuliach. Ďalším materiálom je Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb v rámci
mesta Košíc. Prebieha aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Sú vyvesené aj
v úradných tabuliach.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia.

Hlasovanie č. 26 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever berie na vedomie informáciu o
stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.
Za 12 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené

Nehlasoval: 1

11. Správa o stave vybavenia dopytov a
poslaneckých dní do poslaneckej knihy

podnetov občanov zaznamenaných počas

Starosta oboznámil poslancov s touto správou. Požiadal poslancov, aby pri záznamoch do poslaneckej
knihy dopísali aj adresu a meno, resp. kontakt na občana, aby bolo jasné, komu zaslať odpoveď
o výsledku vybavenia jeho podnetu.
Poslanec Bekiaris sa stotožňuje s touto požiadavkou a slovami starostu vo veci zaznamenania adresy
a mena konkrétneho občana.
Do diskusie sa nikto iný neprihlásil, starosta ju ukončil. Bol prednesený návrh uznesenia.

Hlasovanie č. 27 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever berie na vedomie správu o stave
vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do
poslaneckej knihy.
Za 12 Proti: 1 Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

Nehlasoval: 1

12 . Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice –Sever na rok 2015
Starosta otvoril diskusiu. Materiál k tomuto bodu poslanci obdržali
Poslanec Bekiaris - chýbajú mu dátumy zo zasadnutia miestnej rady v mesiacoch 5,7,8,10,11. Podľa
rokovacieho poriadku sa má miestna rady schádzať raz za mesiac.
Reakcia starostu - návrh sa dopracuje.
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Pán Stavrovský – frekvencia rokovania miestnej rady v mesačných intervaloch vychádza z pôvodnej
právnej úpravy. Podľa novej úpravy postačuje štvrťročná periodicita. Nie je však vylúčený väčší počet
zasadaní.
Poslanec Polaček - tri mesiace sú dosť dlhá doba, žiada sa mu byť informovaný častejšie o činnosti
miestnej rady, chce vedieť program a mať výstupy z miestnej rady.
Poslanec Filipko žiada starostu doplniť uznesenie o časť „b“ o termíny v zmysle rokovacieho poriadku.
Pán Stavrovský – požiadal o dosiahnutie zhody na termínoch teraz na rokovaní.
Starosta vyhlásil na tento účel trojminútovú prestávku.
Poslanec Filipko po prestávke prečítal dohodnuté termíny. Do diskusie sa nikto iný neprihlásil.
Starosta ju vyhlásil za ukončenú. Návrh uznesenia predniesla poslankyňa Kažimírová.

Hlasovanie č. 28
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever berie na vedomie harmonogram
plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice –
Sever na rok 2015 podľa predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
Za 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

Nehlasoval: 1

12a. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 2.2.2015 do 18.3.2015.
p. Gibóda navrhol prerušiť rokovanie o tomto a nasledujúcich bodoch a pokračovať po prestávke.
Starosta si toto osvojil dal o tomto hlasovať.

Hlasovanie č. 29:

Za: 12 Proti : 0

Zdržal sa: 0

V rokovaní sa pokračovalo po prestávke. Starosta prečítal správu o svojej činnosti - uskutočnili sa
rokovania a viaceré stretnutia s dotknutými obcami v otázke uránu, zúčastnil sa rokovaní MZ, rokovaní
a zasadnutí komisií na Magistráte mesta Košice (ďalej MMK), stretol sa s členmi cyklistického klubu v
otázke riešenia cyklotrás, osobne bol obhliadnuť s p. Hučkom havarijný stav na Czambelovej ulici.
Zúčastnil zasadnutia Komisie rozvoja a Finančnej komisie, zasadnutí Miestnej rady, zabezpečil
korčuľovanie v CROW aréne počas jarných prázdnin, stretol sa so starostami MČ na Žižkovej ulici
ohľadom voľných pracovných miest a aktivít na tento rok, rôznych pracovných stretnutí ohľadom
civilnej obrany na MMK, vyhodnotenia požiarno-bezpečnostnej situácie v r. 2014, stretnutia
s riaditeľkou Detskej knižnice, absolvoval niekoľko stretnutí s obyvateľmi Severu, kde boli riešené
susedské vzťahy, sociálna oblasť, doprava a čierne skládky, zapojil sa do akcie vlajka Tibetu, zúčastnil
sa osláv MDŽ v Dennom centre aj v ZOS-ke, kde poďakoval opatrovateľkám za ich neľahkú prácu,
v priestoroch DC a Kulturparku sa zúčastnil vernisáže obrazov. Ďalej sa zúčastnil rokovaní starostov,
prebehlo niekoľko rokovaní na so zástupcami spoločnosti PB Capital a zástupcami verejnosti a
poslancami ohľadom Trhoviska Merkúr, Absolvoval pracovné stretnutia s primátorom mesta
a riaditeľom MMK. Po prednesení správy otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Poslankyňa Zimmermannová sa bližšie pýtala na havarijný stav na Czambelovej ulici.
Starosta odpovedal, že išlo o prepad cesty, resp. vozovky.
Nikto iný sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu uzavrel.
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Poslankyňa Kažimírová prečítala návrh uznesenia. Prítomných bolo 10 poslancov. (Počas rokovania
odišli poslanci Blišťan a Kalanin, Vrátil sa poslanec Vágási).

Hlasovanie č. 30:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever berie na vedomie správu o činnosti
starostu MČ Košice – Sever za obdobie od 2.2.2015 do 18.3.2015
Za 8 Proti: 2 Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

Nehlasoval: 1

13. Interpelácie a dopyty poslancov
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Poslanec Gibóda - nepredkladá interpeláciu, žiada však starostu o prísľub, že ak nejaký poslanec
bude mať legitímnu požiadavku na MÚ, ktorá súvisí s jeho prácou, bude na ňu odpovedané.
Poslanec Polaček – svoju korešpondenciu s úradom má uloženú v obale za obdobie od decembra do
cca apríla. Nechce teraz zdržiavať a oboznamovať prítomných s jej obsahom, zašle ju na MÚ.
Poslanec Bekiaris sa pripája k požiadavke poslanca Gibódu.
Starosta uviedol, že komunikácia môže byť lepšia, MÚ má menovaného aj prednostu úradu, je možné
komunikovať aj s ním, na dotazy poslancov starosta reaguje odpoveďou, no je pravda, že nie
každému poslancovi sa musí jeho reakcia páčiť.
Nikto viac sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu ukončil.

14. Rôzne
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Požiadal pána Stavrovského, aby informoval prítomných o
obsahu protestu prokurátora v súvislosti s VZN č. 40 z roku 2004.
Pán Stavrovský uviedol, že prokurátor vo svojom proteste namieta neopodstatnenosť VZN z dôvodu,
že je neaktuálne a nemá oporu v právnej úprave. Súčasná právna úprava nesplnomocňuje obce na
vydanie VZN v súvislosti s požiarnou ochranou. Je povinnosťou poslancov do 30 dní sa ním zaoberať
a vysporiadať. Navrhuje zrušiť ho. Ak bude VZN ponechané v platnosti a protest prokurátora sa len
vezme na vedomie, prokurátor má právo obrátiť sa na súd. VZN spolu so súvisiacou dokumentáciou si
vyžiadal priamo prokurátor, nebola to iniciatíva MÚ.
MÚ podrobí analýze aj iné staršie VZN so zreteľom na ich súlad s platnou úpravou.
Poslanci si osvojili myšlienku zrušiť VZN. Návrh uznesenia prečítala poslankyňa Kažimírová. Hlasovalo
11 poslancov.

Hlasovanie č. 31
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
1. berie na vedomie protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Mestskej časti Košice – Sever č. 40 zo dňa 25.02.2004, ktorým bol vydaný Požiarny
poriadok Mestskej časti Košice – Sever,
2. zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 40 zo dňa
25.02.2004, ktorým bol vydaný Požiarny poriadok Mestskej časti Košice – Sever.
Zápisnica z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 18.3.2015 a z jeho pokračovania
konaného dňa 15.04.2015
Overili

strana 24

Za: 11
Proti : 0
Zdržal sa:0
Uznesenie bolo schválené.
Poslankyňa Zimmermannová - žiada o informáciu o riešení problému, s ktorým sa stretla na Komisii
rozvoja. Týka sa problému občana Alexyho.
Starosta požiadal o reakciu p. Hučka, ktorý prítomných informoval, že išlo o sťažnosť menovaného
týkajúcu sa hlučnosti. Namietal prekročenie normy hluku. Pán Hučko osobne komunikoval s občanom
aj s regionálnou hygieničkou z Ústavu verejného zdravotníctva, ktorá poslala vyjadrenie. V rámci
možností boli robené merania hlučnosti, ale len v okolí, nakoľko p. Alexy ani po niekoľkonásobnom
vyzvaní príslušného úradu nebol ochotný sprístupniť svoju nehnuteľnosť certifikovanému odborníkovi
na meranie hlučnosti. Boli skontrolované len technológie. Niektoré skutočnosti, ktoré p. Alexy vo
svojej sťažnosti opisuje, sa nezakladajú na pravde. Podnet bol vybavený ako bezpredmetný, lebo
vykonané merania nepreukázali prekročenie povolenej normy. Hygienička ukončila konanie.
Poslanec Polaček - informuje kolegov o vyzbieraní podpisov za zachovanie trhoviska Merkúr, mesto
dalo prísľub, že sa otázkou bude zaoberať. Miestny úrad je zaviazaný nájsť zmluvné možnosti
ohľadom vody v priľahlých bytovkách, vyriešiť otázku parkovania za OC Merkúr, kde sú pozemky
zverené do správy MČ a uzavrieť zmluvu so spoločnosťou na zabezpečenie suchého WC. Má
informáciu, že p. Baran stiahol svoju žiadosť ohľadom rekonštrukcie budovy. Pýta sa, v akom to je
stave, nakoľko od 1.5. 2015 nebudú na trhovisku toalety.
Pán Stavrovský informoval prítomných o stretnutí na MMK za účasti zástupcov petičného výboru,
námestníčky primátora MUDr. Lenártovej a zástupcov MÚ MČ p. Hučka a p. Stavrovského. Mesto
odkázalo MČ na rokovanie s vlastníkmi domu ohľadom vody a príručného skladu s tým, že mesto má
záujem vyjsť v ústrety občanom pri zachovaní trhoviska vo veci zabezpečenia suchých toaliet
parkovania trhovníkov na pozemku za OC Merkúr, ktorý je v správe MČ. Je potrebné dohodnúť
podmienky prenájmu priestorov a určiť, ktoré priestory by na tento účel boli vhodné.
Starosta oznámil, že všetky dôležité informácie boli uverejnené aj v denníku Korzár, v prípade, že
nebude na trhovisku k dispozícii voda a toalety, trhovisko bude musieť byť zatvorené.
Poslanec Polaček žiada, aby aj na ďalšom rokovaní v nejakom bode táto téma odznela.
Pán Stavrovský poukazuje na skutočnosť, že celá táto situácia okolo trhoviska má za následok
výpadok príjmov pre MČ, čo je dosť citeľné.
Zamestnankyňa úradu p. Sejnová spresnila informáciu - ide o sumu cca 1700 € v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka. Ďalej povedala, že v sobotu by sa mala vylievať betónová plocha,
kde bol vyberaný asfalt. Ide o neoverenú informáciu.
Poslanec Gibóda - celý mail ohľadom stravovania seniorov, Komunitného centra, organizačnej
štruktúry úradu má aj on v kópii a verí, že dostane odpoveď na svoje otázky.
Poslanec Polaček - ide mu o stravovanie dôchodcov. Žiada, aby úrad predstavil na najbližšom
rokovaní Sociálnej komisie nejaké iné alternatívy v tejto veci, resp. či sa v tejto aktivite bude
pokračovať. Aj ako poslanec mesta to má v kompetencii riešiť.
Ďalší poslanci sa do diskusie neprihlásil, preto ju starosta ukončil.
Poslanec Filipko požiadal poslanca Polačeka, aby upresnil termín „iné alternatívy“ .
Poslanec Polaček reagoval - ide mu o to, aby sa v Sociálnej komisii o stravovaní rokovalo. Návrh na
uznesenie predniesla poslankyňa Kažimírová.
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Hlasovanie č. 32 - hlasovalo 11 poslancov
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever žiada starostu Mestskej časti Košice
– Sever predložiť na rokovanie do Komisie sociálnej návrh na alternatívne možnosti
riešenia stravovania seniorov Mestskej časti Košice - Sever.
Za: 8
Proti: 0 Zdržal sa: 3
Uznesenie bolo schválené.
15. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil III. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ KošiceSever.
Košice, 15.4.2015
Zapísala:
Iveta Pankovičová
zapisovateľka

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

Zápisnicu overili:

Anton Švajlen
poslanec

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

Vladimír Vágási
poslanec

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

Matúš Háber
prednosta MÚ

Marián Gaj
starosta

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

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