
Správa o plnení uznesení MZ MČ Košice - Sever 
 

 

 

      Správu som vypracovala na základe posúdenia a vyhodnotenia plnenia uznesení MZ  

MČ Košice – Sever, ktoré bolo vykonané na zasadnutí miestnej rady dňa  3. marca 2015.                            

 

 

Uznesenie číslo  46/ 2011 zo  VII. zasadnutia  MZ  MČ Košice – Sever zo dňa  25. 8. 2011 

 

K bodu 5.    Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever ukladá prednostovi MÚ: 

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

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

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

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

Termín: do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Zodpovedný:  prednosta MÚ 

 

Uznesenie zostáva v platnosti.  
                                                               

 

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

  

K bodu 5.1.    Informácia o stavebných akciách  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

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

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

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

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

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

Košice – Sever. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

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

 

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

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

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

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

17. 07. 2012 v nasledovnom znení: 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 

ukladá  

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

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

excelovskej tabuľke.     

T:   stály 

Z:   prednosta MÚ 
 

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

                  

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

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

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 

 berie na vedomie predložený materiál 

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

vybavenia a softvéru postupoval v súlade s týmto materiálom podľa dostupných 

finančných možností. 
 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

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

 

K bodu 8. Rôzne  - Investičný zámer ul. Lomnická  

    

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

1. berie na vedomie predložené zámery investora 

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

Lomnickej ulici 

3. za súčasných podmienok nesúhlasí s plánovanou výstavbou bytového domu 

4. odporúča investorovi komunikovať s obyvateľmi dotknutej lokality pri riešení 

najvhodnejšieho návrhu statickej dopravy, v prípade nedohody s obyvateľmi 

riešiť statickú dopravu na vlastnom pozemku 

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

zväčší  problémy so statickou dopravou, obyvateľom ulice znehodnotí bývanie 

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

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

súčasných obyvateľov 

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

akceptovali námietky občanov proti plánovanej výstavbe bytového domu na 

Lomnickej ulici a pri posudzovaní vhodnosti investície v tomto prostredí použili 

regulatívy platné v súčasnej dobe. 

 
Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

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

K bodu 8. Rôzne  - Investičný zámer ul. Kisdyho  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

1. berie na vedomie predložené argumenty investora 

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

Kisdyho ulici 

3. nesúhlasí s plánovanou výstavbou bytového domu 

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

znásobí problémy so statickou dopravou, obyvateľom bytov znehodnotí bývanie 

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

plánovanej výstavbe bytového domu na Kisdyho ulici a pri posudzovaní 

vhodnosti investície v tomto prostredí použil regulatívy platné v súčasnom 

platnom územnom pláne mesta Košice. 

 
 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

 

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

 

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

modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
schvaľuje 

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a 

revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever takto: 

 

Usporiadateľ zbierky:  Mestská časť Košice – Sever 

 

Účel zbierky:  spolufinancovanie modernizácie a revitalizácie detských 

ihrísk v MČ Košice – Sever v týchto konkrétnych lokalitách: 

1. Národná trieda / Vodárenská, 

2. ul. Boženy Němcovej – park Hroncova, 

3. ul. Hlinkova 21 - 23, 

4. Park Obrancov mieru – Park Duklianskych obetí, 

5. ul. Gerlachovská,  

6. ul. Študentská, 

7. Horný Bankov. 

 

Miesto konania zbierky:  územný obvod Mestskej časti Košice – Sever 

 

Čas konania zbierky:  od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2014 

 

Spôsob konania zbierky:  zaslaním príspevku bezhotovostným prevodom na zvláštny 

účet s uvedením osobitného variabilného symbolu pre každú 

z uvedených lokalít 

 

Použitie zbierky:  zbierkou získané prostriedky budú použité na 

spolufinancovanie modernizácie a revitalizácie detských 

ihrísk v MČ Košice – Sever 

 

Vyúčtovanie zbierky:  do 30 dní od ukončenia zbierky.  
 
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 277/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa 12. 03. 2014 
 

K bodu 17.   Informácia starostu Mestskej časti Košice – Sever k návrhu Memoranda 

o spolupráci samospráv a MŽP SR pri zabránení ťažbe uránu 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe príslušných právnych predpisov 

s poukázaním na platné uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

č. 186/2013  

a)   vyzýva  ministra   hospodárstva   SR,  aby   odstúpil  od  „Memoranda  o  

porozumení  a  spolupráci   v energetickom  sektore medzi  Ministerstvom hospodárstva 

SR a European Uranium Resources“, 

b)    poveruje starostu MČ Košice - Sever, aby s týmto uznesením oboznámil predsedu 

vlády Slovenskej republiky, ministrov hospodárstva a životného prostredia a   

c)    žiada starostu MČ Košice - Sever, aby vo vzťahu k mestu Košice inicioval prípravu 

      zmeny územného plánu zóny a územného plánu HSA mesta Košice s cieľom, aby 

      v predmetnom území lesoparku Čermeľ, Jahodná – Kurišková bol zapracovaný 

zákaz banskej činnosti. 
 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

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

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

spracovaného spoločnosťou EEI, s.r.o. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

a)   berie na vedomie  návrh „Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice“ 

      spracovaného spoločnosťou EEI, s.r.o. 

b)   žiada starostu, aby miestny úrad ku Koncepcii parkovania v meste Košice zaujal 

      nasledovné  stanoviská: 

1. postupovať podľa variantu 2 predloženej koncepcie 

2. doriešiť, aby do koncepcie boli zahrnuté územia v MČ Sever ako súvislé celky 

tak, aby  medzi územiami nevznikali územia s neregulovaným parkovaním  

3. požiadať mesto Košice, aby pred schválením priorít, resp. harmonogramu 

materiál prerokovalo s mestskými  časťami. 
 

 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

Uznesenie č. 279/ 2014 z XXXI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 12. 03. 2014 

 

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

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

žiada starostu,  

aby súhlasné stanovisko k výstavbe polyfunkčného objektu Chalupkova bolo 

podmienené  výstavbou nových parkovacích miest v počte 10 na náklady investora a 

zároveň, aby  nesúhlasil s prípadným prenájmom existujúcich parkovacích miest 

v blízkom okolí objektu.  
 

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

K bodu 21.   Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ  

Košice – Sever na rok 2014 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

schvaľuje  

a) konanie poslaneckých dní v súlade s platným Uznesením MZ č. 198 / 2013 

v priestoroch Denného centra, Obrancov mieru 2, Košice 

b)  nový harmonogram  termínov  konania v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod. každú 

stredu okrem školských prázdnin a sviatkov, mimo termínov zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva a miestnej rady, poradie poslancov určuje podľa abecedy. 
 

Uznesenie sa ruší.  

 

 

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

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever 

   a) berie na vedomie informáciu o zámere výstavby bytového domu na Lomnickej ulici 

    b) nesúhlasí s touto výstavbou, a to predovšetkým  s ohľadom  na  skutočnosť, že        

nepovažuje riešenie statickej dopravy v plánovanom objekte za dostatočné a to aj 

s ohľadom na väzby na bezprostredné okolie. 
 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

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

 

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

Mestskou časťou Košice - Sever 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

žiada 

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, aby spracoval návrh možnosti využitia 

dobrovoľnej zbierky na detské ihriská v súlade s účelom, na ktorý bol určený a predložil 

ho na rokovanie komisií a miestnej rady. 
 

Uznesenie zostáva v platnosti.  

 

 

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

 

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

na funkčné obdobie 2014 - 2018 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

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

predpisov určuje 

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

– 2018  na  60  %  z  plného  úväzku.   
 

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

 

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

pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí 2014     

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

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

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

neskorších predpisov 

určuje 

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

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

tri volebné obvody a 13 poslancov. 

 
Volebný obvod I  zahŕňa volebné okrsky 1 - 6 s počtom poslancov 4 

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

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

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

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

K bodu 6.    Rôzne     

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

žiada starostu,  

aby vyvíjal aktivitu, ktorej výsledkom bude osadenie spomaľovacích dopravných 

prvkov, tzv. retardérov priebežne na pozemnej cestnej komunikácii na ul. Stará spišská 

cesta. 

T: do najbližšieho zasadnutia MZ 

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 299/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 4.    Správa o činnosti starostu MČ Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

berie na vedomie  

Správu o činnosti starostu MČ Košice – Sever.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 300/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 5.    Správa o plnení uznesení MZ 

 

      Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
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1.  berie na vedomie správu o plnení uznesení MZ konštatuje, že 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 

2.  konštatuje, že 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, že splnené sú  a zo sledovania sa  vypúšťajú   

      uznesenia číslo: 263, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/2014. 

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

 

Uznesenie č. 301/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 6. Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 12.6.2014 do 

1.10.2014 

 

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.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 302/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 7.    Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever 

k 30.6.2014 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

berie na vedomie  

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2014 . 

                            
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 303/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 8.    Informácia o Rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever č. 1/2014 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

berie na vedomie  

Informáciu o Rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever č. 1/2014 . 

                            

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 304/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 9.    Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever  

na rok 2014  

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  

Bežné príjmy  

 

Kód zdroja 41  

položka 212002 – Príjmy z prenájmu pozemku – zníženie o 1 964 €  

položka 212003 – Príjmy z prenájmu trhovísk – zvýšenie o 2 500 €  

položka 212003 – Z prenájmu budov, garáží a ost. – zníženie o 1 000 €  

položka 221004 – Administratívne poplatky:  

- SP evidencia obyvateľstva – zvýšenie o 300 €  

- SP overovanie podpisov – zvýšenie o 2 000 €  

-  SP známky pre psov – zníženie o 200 € 

 položka 222003 – Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov – zvýšenie o 2 500 €  

položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:  

- spoluúčasť seniorov na akciách – zníženie 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 €  

položka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie o 40 € 

položka 292006 – Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia – zvýšenie o 1 209 €  

položka 292012 – Ostatné príjmy z dobropisov – zvýšenie o 513 €  

položka 292017 – Ostatné príjmy z vratiek – zvýšenie o 100 €  

položka 311 – Príspevky od darcov – zníženie o 2 000 €  

položka 311 – Verejná zbierka na detské ihriská – zníženie o 19 460 €  

položka 312007 – Z rozpočtu obce (MMK):  

- stravovanie – zvýšenie o 5 500 €  

- činnosť ZOS – zvýšenie o 3 902 €  

- Denné centrum – zvýšenie o 1 057 €  

Kód zdroja 111  

položka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zníženie o 15 €  

 

Kód zdroja 131D  

položka 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR – projekty EHMK – zvýšenie  

o 1537 €  

 

Kapitálové príjmy  
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Kód zdroja 11H  

položka 322005 – Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK):  

- parkovacie miesta – zvýšenie o 8 000 €  

- verejné osvetlenie – zníženie o 8 000 €  

- detské ihrisko – zvýšenie o 12 000 €  

 

Finančné operácie 

  

Kód zdroja 46 

 

položka 454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu – zníženie o 11 000 € 

  

VÝDAVKOVÁ ČASŤ  

 

Bežné výdavky  

 

Program 1: Služby občanom  

Podprogram 1.1: Trhoviská  

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier  
položka 8 – Odvoz odpadu – zníženie o 1 000 €  

 

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr  
položka 6 – Nájomné soc. zariadenia – zvýšenie o 150 €  

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová  
položka 1 – Energie – zníženie o 150 €  

položka 7 – Odvoz odpadu – zníženie o 430 € 

 

Program 3: Komunikácie  

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií  

Prvok 3.1.1: Cestná doprava  
položka 1– Údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovom priestore – zvýšenie o 1 672 €  

položka 2– Prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody ... – zvýšenie o 600 €  

položka 5 – Oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk – zníženie o 2 272 €  

 

Program 4: Kultúra a šport  

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca  
položka 2 – Amfik uvádza – zvýšenie o 340 €  

Podprogram 4.5: Športové akcie  
položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie o 200 €  

položka 2 – Prímestské tábory, zdroj 41 – zvýšenie o 1 220 €, bez zdroja – zníženie o 500 € 

  

Program 5: Prostredie pre život  

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie  
položka 1 – Verejné osvetlenie, zdroj 41 – zvýšenie o 933 €  

Podprogram 5.4: Detské ihriská  
položka 7 – Detské ihriská, verejná zbierka, zdroj 41 – zníženie o 19 460 €  

 

Program 6: Sociálne služby  

Podprogram 6.1: Staroba  

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby  
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položka 8 – Materiál – zvýšenie o 2 300 €  

položka 12 – Servis, údržba a opravy služobného auta – zvýšenie o 1 000 €  

položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS, zdroj 41 – zvýšenie o 2 602 €, bez zdroja – 

zníženie o 1 000 €  

položka 16 – Stravovanie – zníženie o 3 500 €  

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana  
položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zvýšenie o 1 500 €  

Podprogram 6.2: Denné centrum  
položka 3 – Materiál – zvýšenie o 1 157 €  

položka 5 – Ostatné služby – zvýšenie o 36 €  

 

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi  

položka 2 – Mimoriadna finančná pomoc – zníženie o 1 000 €  

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov  
položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 5 500 €  

položka 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  
položka 1 – Mzdy, platy a OOV – zvýšenie o 3 845 €  

položka 5 – Materiál – zvýšenie o 1 200 €  

položka 7 – Dopravné – zvýšenie o 500 €  

položka 13 – Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. – zvýšenie o 150 €  

položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 1 000 €  

položka 41 – Vratky „Amfik uvádza“ – zvýšenie o 1 537 €  

Prvok 7.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť  
položka 1 – Poplatky banke – zvýšenie o 50 €  

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach  
položka 2 – Členské príspevky – zvýšenie o 93 €  

 

Kapitálové výdavky  

 

Program 3: Komunikácie  

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií  

Prvok 3.1.1: Cestná doprava  
položka 6 – Zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zvýšenie o 8 000 €  

 

Program 5: Prostredie pre život  

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie  
položka 1 – Verejné osvetlenie, zdroj 41 – zníženie o 11 000 €, zdroj 11H – zníženie o 8 000 €  

Podprogram 5.4: Detské ihriská  
položka 7 – Detské ihriská, zdroj 11H – zvýšenie o 12 000 € 

 

R E K A P I T U L Á C I A 

Bežné príjmy spolu:  

+ 11 273 €  

Bežné výdavky spolu:  + 11 273 €  

Program 1: Služby občanom  - 1 430 €  

Program 4: Kultúra a šport  + 1 260 €  

Program 5: Prostredie pre život  - 18 527 €  

Program 6: Sociálne služby  + 21 595 €  
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Program 7: Podporná činnosť  + 8 375 €  

BEŽNÝ ROZPOČET           0 €  

Kapitálové príjmy spolu:  + 12 000 €  

Kapitálové výdavky spolu:  + 1 000 €  

Program 3: Komunikácie  + 8 000 €  

Program 5: Prostredie pre život  - 7 000 €  

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  + 11 000 €  

Prevod z rezervného fondu  - 11 000 €  

FINANČNÉ OPERÁCIE  - 11 000 €  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 305/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 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 

 

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. 
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 
 

Uznesenie č. 306/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever 

berie na vedomie  

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 307/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

 

K bodu 12.    Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

poslaneckých dní do poslaneckej knihy  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever 

berie na vedomie  

Správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

poslaneckých dní do poslaneckej knihy. 

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 308/2014  z XXXVI. zasadnutia  MZ MČ Košice–Sever zo dňa 8.10. 2014                 

 

K bodu 12a.    Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v súvislosti s majetkovými priznaniami 

 

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  

 

žiada poslancov, ktorí nepredložili 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 predložili v lehote do 10 dní členom komisie alebo na Miestny 

úrad Mestskej časti Košice – Sever.  
 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

    Volebné obdobie     2014  -  2018 
 

 

Uznesenie č. 1/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 
K bodu 6.    Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

1. berie na vedomie výsledky voľby starostu Mestskej časti Košice - Sever a volieb 

poslancov do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

2. konštatuje, že starosta Marián Gaj zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

Mestskej časti Košice – Sever 

3. konštatuje, že zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

Štefan Baláž, Ing. 

Kosmas Bekiaris, Ing. 

Peter Blišťan, Ing. PhD. 

Jozef Filipko, Ing. 

Marcel Gibóda, Mgr. 

Erik Haľko 

Peter Kalanin, Prof. MUDr. PhD. 

Dagmar Kažimírová, MVDr. 

Štefan Kertés, Ing. 

Jaroslav Polaček, Ing. 

Anton Švajlen 

Vladimír Vágási, Mgr. 

Anna Zimmermannová, Ing. 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever. 
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie č. 2/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

 

K bodu 7.    Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

poveruje 

poslanca Jozefa Filipka zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

  
        

Uznesenie č. 3/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

K bodu 8.    Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

zriaďuje miestnu radu v počte 4 členovia. 

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 4/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

 

K bodu 8.    Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

volí za členov miestnej rady poslancov Ing. Jozefa Filipka, Prof. MUDr. Petra Kalanina, 

PhD. a Ing. Annu Zimmermannovú. 

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 5/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 7 ods. 2 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov v spojení s § 15 

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

 

zriaďuje nasledovné stále komisie miestneho zastupiteľstva: 

1. Finančná komisia 
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2. Komisia sociálnych vecí, zdravia a rodiny 

3. Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeže, športu, národnostných menšín a 

cirkví 

4. Komisia rozvoja 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

        

 

Uznesenie č. 6/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslanca Jozefa Filipka.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 7/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 
K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za predsedu Komisie rozvoja poslankyňu Annu Zimmermannovú.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 8/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za predsedu Finančnej komisie  poslanca Štefana Baláža.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 9/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

K bodu 9.  Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za predsedu Komisie sociálnych vecí, zdravia a rodiny  poslanca Petra Kalanina.  
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Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

Uznesenie č. 10/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za predsedu Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže, športu, národnostných 

menšín a cirkví  poslanca Erika Haľka.        

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za členov Finančnej komisie z radov poslancov Štefana Baláža, Erika Haľka a Annu 

Zimmermannovú.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 12/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

       

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za členov Komisie sociálnych vecí, zdravia a rodiny z radov poslancov Petra Kalanina, 

Dagmar Kažimírovú a Štefana Kertésa.  

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 13/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za členov Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže, športu, národnostných menšín 

a cirkví z radov poslancov Erika Haľka, Kosmasa Bekiarisa, Petra Blišťana, Dagmar 

Kažimírovú, Antona Švajlena a Vladimíra Vágásiho.  
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Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

Uznesenie č. 14/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za členov Komisie rozvoja z radov poslancov Annu Zimmermannovú, Štefana Baláža, 

Kosmasa Bekiarisa, Petra Blišťana, Jozefa Filipka, Erika Haľka, Dagmar Kažimírovú a 

Antona Švajlena.  

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

 

 

Uznesenie č. 15/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa    

                                                                10.12.2014 

 

K bodu 9.    Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

volí 

za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslancov Jozefa Filipka, Štefana Baláža,, Kosmasa Bekiarisa, Petra 

Kalanina, Štefana Kertésa a Vladimíra Vágásiho. 

 
Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania. 

 

 

Uznesenie č. 17/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015 

 

K bodu 3.1.    Informácia starostu Mestskej časti Košice - Sever 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie 

a) informáciu o poverení zastupovaním starostu Mestskej časti Košice – Sever 

poslancom miestneho zastupiteľstva Erikom Haľkom podľa ustanovenia § 15a 

ods. 1 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

b) informáciu o Rozpočtovom opatrení č. 2/2014. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

 

 

Uznesenie č. 18/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015 

 

K bodu 4.    Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
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podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov a ustanovenia § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

A/  berie na vedomie  
      ukončenie 6-ročného funkčného obdobia kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever dňom 

30.4.2015.  

B/  vyhlasuje  
     voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na deň 15.4.2015 na zasadnutí Miestneho 

     zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.  

C/ určuje  
    1) Predpoklady na výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever v súlade 

s ustanovením § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov:  

         a) minimálne úplné stredné vzdelanie,  

         b) bezúhonnosť,  

         c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.  

    2) Náležitosti prihlášky kandidátov:  

        a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-

mail),  

        b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia,  

        c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania,  

        d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  

        e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

        f)  písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013          

Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania  

voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever. 

    3) Výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever v rozsahu 26,66 % pracovného       

úväzku (10  hodín týždenne).  

    4) Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice-  

Sever osobne alebo poštou aj s ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do 

1.4.2015 (streda) do 17.00 hod. na adresu:  MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 

040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice 

– Sever  – neotvárať“.  

D/ schvaľuje  

    1) Zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever:  

        - na úradných tabuliach v Mestskej časti Košice – Sever,  

        - na titulnej stránke webovej stránky MČ Košice – Sever: www.kosicesever.sk , 

        - inzerát v denníkoch Korzár a Košice dnes 1-krát  

    2)  Spôsob vykonania voľby kontrolóra mestskej časti:  

         a) predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti v abecednom poradí    

priamo na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,  

         b) vystúpenie kandidátov na rokovaní miestneho zastupiteľstva v časovom rozsahu do 7 

             minút,  

         c) hlasovanie – verejné.          

    3) Termín začiatku funkčného obdobia kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na deň 

1.5.2015, ktorý je súčasne i dňom nástupu do práce.  

E/ volí 

    za členov komisie pre voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever poslancov Štefana 
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   Kertésa, Štefana Baláža, Kosmasa Bekiarisa a zamestnanca Mestskej časti Košice – Sever 

   Patrika Stavrovského. 

 

Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

Uznesenie č. 19/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015 

 

K bodu 4.1.    Úprava Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

schvaľuje 

Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

v znení tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015 

 

K bodu 4.1.    Úprava názvu a voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

schvaľuje  

návrh na zmenu názvu komisií MZ MČ Košice – Sever takto:  

a) názov Komisie sociálnych vecí, zdravia a rodiny sa mení na Komisia sociálna   

b) názov Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže, športu, národnostných 

menšín a cirkví sa mení na Komisia kultúry. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

 

Uznesenie č. 21/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015 

 

K bodu 4.1.    Úprava názvu a voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

žiada  

predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, aby na najbližšie 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložili obsahovú náplň činnosti jednotlivých 

komisií miestneho zastupiteľstva.  
 

Uznesenie zostáva v platnosti. 
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Uznesenie č. 22/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015    

 

K bodu 4.1.    Úprava názvu a voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice - Sever 

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 člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslanca Marcela Gibódu. 
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

 

 

Uznesenie č. 23/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015    

 

K bodu 4.1.    Úprava názvu a voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever 

 

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 Finančnej komisie  

a) z radov poslancov Ing. Jaroslava Polačeka,  

b) z radov neposlancov PhDr. Pavla Mutafova, Ing. Tomáša László, Ing. Adriána 

Tompoša, PhD., Ing. Ladislava Kuczika, Ing. Bartolomeja Szabó, Ing. Viliama 

Beňa, Ing. Eriku Dudáš Pajerskú, PhD., Ing. Miroslava Zajaca a Attilu Boldiho.   
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

 

Uznesenie č. 24/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015    

 

K bodu 4.1.    Úprava názvu a voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever 

 

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 sociálnej z radov neposlancov Kláru Remiášovú, Mgr. Petra Tótha, 

MUDr. Štefana Horvátha, MUDr. Ľudmilu Kobulniczkú, Martina Petrušku a Attilu 

Boldiho.   

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  
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Uznesenie č. 25/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015    

 

K bodu 4.1.    Úprava názvu a voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice - Sever 

 

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 Prof. Ing. Vladimíra Sedláka, PhD., Ing. 

Milana Hauliša, Ing. Jaroslava Mezenceva, Máriu Žofčákovú, Vojtecha Hintoša, Jozefa 

Horvátha, Roberta Trtíka a Ing. Ladislava Gööza. 

 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

 

Uznesenie č. 26/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015    

 

K bodu 5.1.    Poslanecké dni 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

a)  schvaľuje  

konanie poslaneckých dní, ktoré sa budú konať v Dennom centre každú stredu 

s výnimkou sviatkov, dní pracovného pokoja a dní konania miestneho zastupiteľstva 

v čase od 16.00 do 17.00 hod. Prítomnosť poslancov je určená na základe abecedného 

poradia. Podnety občanov zapisujú poslanci do poslaneckej knihy. 

b)  žiada starostu 

1. o sprístupnenie priestorov Denného centra v čase konania poslaneckých dní aj 

pre ostatných poslancov MZ MČ Košice – Sever za účelom ich stretnutí 

s občanmi MČ Košice – Sever 

2. o zverejnenie informácie o poslaneckých dňoch na všetkých úradných tabuliach a 

na webovej stránke MČ Košice – Sever. 

c)  ruší všetky doteraz platné uznesenia upravujúce poslanecké dni. 

 
Uznesenie zostáva v platnosti. 

 

 

Uznesenie č. 27/2015  z II. zasadnutia  MZ MČ Košice – Sever zo dňa  2.2.2015    

 

K bodu 6.    Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie  

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  
 

Uznesenie splnené a vypustiť zo sledovania.  

 

V Košiciach, 5. marec 2015 

Správu vypracovala:    Ing. Jana Nováková, 

                                     kontrolórka MČ                   


