
Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  Miestneho  zastupiteľstva 

Mestskej  časti  Košice – Sever  

 

 

I. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení ustanovujúceho zasadnutia 

MZ MČ Košice – Sever zo dňa 10.12.2018 

 
Číslo 

uznesenia 
Uznesenie 

Stav plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesenia 

12/2018 
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 

2019 
ostáva v platnosti 

 

 

II. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení II. zasadnutia MZ MČ  

      Košice – Sever zo dňa 25.02.2019 

 
Číslo 

uznesenia 
Uznesenie 

Stav plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesenia 

15/2019 
Zmena Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice 

– Sever na obdobie 1. polroka 2019 
ostáva v platnosti 

17/2019 Schválenie výšky príspevku na stravovanie dôchodcov ostáva v platnosti 

19/2019 
Schválenie Programového rozpočtu MČ Košice – Sever 

na rok 2019 
ostáva v platnosti 

21-22/2019 Schválenie zmeny VZN č. 50/2016 a jej doplnenia splnené a vypúšťa sa zo sledovania 

23-27/2019 
Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov 

poslancov aj neposlancov 
splnené a vypúšťa sa zo sledovania 

28/2019 Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch MČ ostáva v platnosti 

29/2019 Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever splnené a vypúšťa sa zo sledovania 

30/2019 
Harmonogram plánovaných zasadnutí MR a MZ MČ 

Košice – Sever na 1. polrok 2019 
ostáva v platnosti 

 

  

 

III.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever    

(volebné obdobie 2014-2018) 

 
Číslo 

uznesenia 

Zasadnutie 

MZ 
Uznesenie 

Stav plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesenia 

29/2015 

písm. a 
III. 

a)Trhovisko Merkúr, Mier – žiadosť 

o predloženie koncepcie riešenia obnovy 

trhovísk 

Nesplnené - vzhľadom na vývoj 

udalostí, trendov a súvisiacich 

okolností v čase od prijatia 

uznesenia, vzťah mestskej časti k 

pozemkom, výkon správy 

parkoviska spoločnosťou EEI, 

preskúmanie zákonnosti VZN č. 47 

prokurátorom, klesajúci trend 

záujmu predávajúcich, 

problematika zásobovania, ako i 

prijatie ďalších uznesení MiZ 

súvisiacich s problematikou 

trhovísk, navrhujeme uznesenia z 

dôvodu ich neaktuálnosti či 

nepresnej formulácii cieľov zrušiť 

33/2015 III. 

Návrh na uzavretie súdneho zmieru 

s bývalým zamestnancom MČ Košice – 

Sever Ing. M. Rendekom 

ostáva v platnosti 



52/2015 V. Konanie poslaneckých dní ostáva v platnosti 

56/2015 VI. 

Žiadosť, aby predkladané materiály, 

správy boli poslancom predkladané úplne 

a opisovali stav dostatočne kvalifikovane 

ostáva v platnosti 

60/2015 VI. 

Žiadosť o predloženie analýzy súčasného 

stavu a návrhy k aktivitám pre lokality 

trhovisko Merkúr, Námestie Jána 

Mathého, prechodové chodníky 

a schodiská Podhradová, prechodové 

chodníky Kalvária, Detské jasle 

Gerlachovská 

ostáva v platnosti 

83/2015 VII. 

Zmena VZN č. 47 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území Mestskej 

časti Košice – Sever: 

1. riešenie nového vstupu pre 

zásobovacie vozidlá 

2. vyznačenie hraníc trhoviska pri OC 

Mier a OC Merkúr 

3. určenie času zásobovania trhu pri OC 

Mier 

Nesplnené: 

1. Riešenie nového vstupu pre 

zásobovacie vozidlá 

predávajúcich na trhovisku 

Mier spoza budovy OC alebo 

z medziblokovej cestnej 

komunikácie nebolo zo strany 

mesta Košice schválené. 

Mesto Košice navrhlo 

zásobovanie riešiť vyhradením 

parkovacích miest na 

Národnej triede bez možnosti 

prejazdu vozidiel námestím a 

zásobovaním vozíkmi. Tento 

model je v rozpore s 

požiadavkami predávajúcich a 

prakticky nerealizovateľný. Z 

týchto dôvodov sa 

zásobovanie uskutočňuje v 

nezmenenom režime. 

2. Vyznačenie hraníc trhovísk je 

možné až po zverení 

pozemkov od mesta Košice do 

správy. MČ požiadala mesto 

Košice o zverenie pozemku 

pre trhovisko Mier, ktoré však 

trvá na vyriešení zásobovania 

tak ako je uvedené v bode 1. 

Pozemok pre trhovisko 

Merkúr je stále v správe 

spoločnosti EEI. Vzhľadom na 

súčasný stav problematiky 

riešenia vzťahu spoločnosti 

EEI k ďalšiemu 

prevádzkovaniu parkovacích 

miest mimo centrálnej 

mestskej zóny, MČ požiadala 

mesto Košice o zverenie celej 

plochy parkoviska do správy. 

3. Čas pre zásobovanie trhoviska 

je určený a uvedený na 

dopravnej značke, tak aby 

vyhovoval potrebám 

predávajúcich a zároveň 

minimalizoval pohyb 

zásobovania po námestí. 

98/2015 VIII. 

Adventné trhy na Mieri – udalosť nesmie 

byť zneužitá na politické účely 

a prezentáciu politických strán 

ostáva v platnosti 



114/2015 IX. 

Žiadosť o prípravu harmonogramu 

postupu prác MČ Košice – Sever vo 

vzťahu k Programu rozvoja mesta Košice 

a rozvoja Severu 

ostáva v platnosti 

150/2016 XII. 

MiZ určuje, že starosta môže vykonávať 

zmeny rozpočtu a žiada, aby predkladal 

písomnú informáciu o zmenách rozpočtu. 

ostáva v platnosti 

154/2016 XII. 

MiZ odporúča starostovi vypracovať 

štúdiu a ekonomiku fungovania trhoviska 

Merkúr. Rokovať s EEI a mestom Košice 

o vyčlenení plochy na prevádzku 

trhoviska Merkúr. Určiť množstvo a typy 

stolov. 

Nesplnené - vzhľadom na súčasný 

stav problematiky riešenia vzťahu 

spoločnosti EEI k ďalšiemu 

prevádzkovaniu parkovacích miest 

mimo centrálnej mestskej zóny, 

MČ požiadala mesto Košice o 

zverenie celej plochy parkoviska 

do správy. 

164/2016 XIII. 

Určuje sa starostovi, že môže vykonávať 

zmeny rozpočtu v podobe úprav v rámci 

výdavkovej časti schváleného rozpočtu. 

Dotácie. V zmysle VZN č. 51, starosta 

MČ Košice - Sever vykonávať zmeny 

nemôže. 

ostáva v platnosti 

177/2016 XIV. 

MiZ MČ Košice – Sever nesúhlasí  

so zaberaním mestskej zelene v mestskej 

časti na úkor stavebných aktivít, bez 

predchádzajúceho súhlasu miestneho 

zastupiteľstva  

ostáva v platnosti 

178/2016 XIV. 

MiZ MČ Košice – Sever nesúhlasí s 

aktualizovaným riešením projektovej 

dokumentácie stavby “Nadstavba 

Obchodného domu Mier“ z dôvodu, že 

aktualizované riešenie PD predmetnej 

stavby do stanoveného počtu parkovacích 

miest započítava aj existujúce dve 

parkovacie miesta na Národnej triede a 

osem parkovacích miest, ktoré budú 

vybudované na súčasnej zeleni. 

ostáva v platnosti 

199/2016 XVI. 

MiZ žiada starostu vyčleniť fin. 

prostriedky na nákup automatizovaného 

externého defibrilátora 

nesplnené 

214/2017 XVIII. 

MiZ žiada starostu, aby rozpočtovým 

opatrením vykonal zmenu rozpočtu, ktorá 

umožní distribuovať dve čísla občasníka 

Kuriér zo Severu 

nesplnené 

220/2017 XVIII. 

Informácia o stavebných aktivitách v MČ 

Košice - Sever – MiZ MČ KE – Sever 

nesúhlasí s predloženou dokumentáciou 

a samotným zámerom vo veci výstavby 

„Apartmánové domy pre športovcov“. 

Žiada starostu doručiť mestu  KE 

schválené uznesenie. 

ostáva v platnosti 

281/2017 XXI. 

MiZ vyjadruje podporu Petícii za zmenu 

podmienok parkovania na ulici Němcovej  

zo dňa 21.11.2017. 

ostáva v platnosti 

282/2017 XXI. 

MiZ MČ KE – Sever žiada starostu 

mestskej časti rokovať s Technickou 

univerzitou Košice o možnostiach 

parkovania – sprístupnenia parkovísk vo 

svojom  areáli vo  večerných hodinách, 

počas víkendov pre tam žijúcich 

obyvateľov 

ostáva v platnosti 



283/2017 XXI. 

Potvrdenie negatívneho stanoviska 

k poslednej verzii projektovej  

dokumentácie „Nadstavba bytov OC 

Mier“  v zmysle  uznesenia  Komisie  

rozvoja  Miestneho  zastupiteľstva   

Mestskej  časti  

Košice – Sever  č. 63/2017, bod 3 zo dňa 

29.11.2017. 

ostáva v platnosti 

 

 

 

IV.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever   

(volebné obdobie 2010-2014) 

 
Číslo 

uznesenia 

Zasadnutie 

MZ 
Uznesenie 

Stav plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesenia 

207/2013 XXIV. 
Investičný zámer na ul. Kisdyho – 

výstavba bytového domu  
ostáva v platnosti 

277/2014 

písm. c 
XXXI. 

MiZ žiada, aby starosta inicioval prípravu 

zmeny územného plánu s cieľom 

zapracovania zákazu banskej činnosti 

v území lesoparku Čermeľ, Jahodná - 

Kurišková 

ostáva v platnosti 

279/2014 XXXI. 

Podmienenie súhlasného stanoviska 

k výstavbe objektu Chalupkova 

výstavbou parkovacích miest 

ostáva v platnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 15.04.2019 

Spracoval: Oddelenie právne a organizačných činností MÚ MČ Košice - Sever 


