
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

 

Dôvodová správa 

k bodu č. 9 na III. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

 

Informácia o súdnom spore s poslancami MZ MČ Košice – Sever vo volebnom období 2010 

- 2014 a návrh na uzavretie mimosúdnych dohôd 
 

V predmetnom súdnom spore 18 poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 

Sever vo volebnom období 2010 – 2014 (ďalej len „žalobcovia“) podali dňa 6.3.2014 na 

Okresnom súde Košice I,  návrh na priznanie nevyplatených odmien za výkon funkcie 

poslanca MZ MČ Košice - Sever, za účasť na zasadnutiach MR MČ Košice – Sever  a komisií 

MZ MČ Košice – Sever a príslušenstva (ďalej len „návrh“). 

 

 Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na XVII. zasadnutí dňa 25.1.2017,  

schválilo Uznesenie č. 207/2017, ktorým odporúčalo starostovi Mestskej časti Košice – Sever 

rokovať so žalobcami o uzavretí mimosúdnych dohôd o urovnaní v súlade s odporúčaniami  

navrhnutými v Prílohe k predloženej analýze: Posúdenie nároku poslancov miestneho 

zastupiteľstva na odmenu a úspech klienta v súdnom konaní o zaplatenie odmeny poslancom. 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v uvedenej spornej veci schválilo ešte  

Uznesenia č. 217/2017 zo dňa 19.4.2017, č. 218/2017 zo dňa 19.4.2017 a č. 236/2017 zo dňa 

21.6.2017. 

 

 MČ Košice – Sever na základe vyššie uvedených uznesení MZ v roku 2017 uzavrela 

s 15 žalobcami mimosúdnu dohodu o urovnaní práv.  Následne 15 žalobcovia podali na súd 

návrh na späťvzatie žalobných návrhov.  

 

 Posledné pojednávanie v predmetnom spore nariadené na deň 14.2.2019 bolo 

odročené z dôvodu rokovania strán sporu o uzavretí mimosúdnych dohôd, prípadne 

uplatnenia námietok v spore. Po uvedenom súdnom pojednávaní ostávajúci 3 žalobcovia 

prejavili záujem o uzavretie mimosúdnych dohôd. 

      

 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme, aby Miestne zastupiteľstvo MČ 

Košice – Sever schválilo uznesenie, ktorým dá súhlas starostovi MČ Košice – Sever uzavrieť  

mimosúdne dohody s 3 žalobcami, ktorí prejavili záujem o jej uzavretie.  
 


