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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: pondelok, 29.04.2019, od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  13 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:    0 

 
Ďalší prítomní: František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 
 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta Mestskej časti Košice – Sever František Ténai otvoril III. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

a privítal poslancov, hostí aj zamestnancov mestskej časti.  
 

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 11 poslancov MZ MČ 
Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa.  

 
 

2.  Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 
 

Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Moniku Kokoškovú a Pavla Holečka. 

 
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Ivetu Pankovičovú.  

 
Starosta Ténai navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Máriu Sadovskú a Ladislava Kuczika.  

 

Starosta Ténai navrhol: do mandátovej komisie poslancov Andreju Takáčovú a Martina Rogovského. 
 

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Annu Sejnovú a p. Ladislava Töröka, ktorí budú vykonávať 
funkciu skrutátorov.  
 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 
poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Jozef Filipko a Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 1:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
návrhovú komisiu v zložení:  Mária Sadovská a Ladislav Kuczik. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 

poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Jozef Filipko a Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 2:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

mandátovú komisiu v zložení:  Andreja Takáčová a Martin Rogovský. 
 
Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej  komisie boli poslancami schválení. 
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3.  Schválenie programu rokovania 
 

Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú presunúť nejaký bod. 

 

Starosta navrhol vypustiť z programu bod č. 7. Prehodnotenie plnenia uznesení MZ MČ Košice – Sever 
prijatých počas volebného obdobia 2010–2014 a 2014–2018, nakoľko niektoré uznesenia 

z predchádzajúcich volebných období nie sú ešte prekonzultované. Bod č. 7. bude zaradený na 
najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva, teraz sa iba vypustí, nasledujúce body sa nebudú 

prečíslovávať. 
 

Návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu.  

 
Starosta dal hlasovať o schválení programu rokovania tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovej stránke MČ s jednou zmenou, že sa vypustí bod č. 7. Hlasovalo 11 poslancov, pri hlasovaní 
neboli prítomní poslanci: Jozef Filipko a Bartolomej Szabó.  

 

Hlasovanie č. 3:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
       program rokovania bol schválený. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo program III. zasadnutia MZ MČ Košice – 

Sever v tomto znení: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2018 

5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever    

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

8.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac  

     február 2019 až mesiac apríl 2019 

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

          2010 – 2014 a návrh na uzavretie mimosúdnych dohôd  

10. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019   

11. Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov neposlancov 

12. Informácia o nájme nehnuteľností – pozemkov a stavby na ul. Gerlachovská 10, Košice 

13. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

      verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever 

14. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

15. Interpelácie a dopyty poslancov 

16. Rôzne 

17.Záver                                                                                                                                                                                                      
                   

 

4.  Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2018             
 

Starosta privítal Mgr. Milana Francana, veliteľa stanice MsP Sever, ktorý predložil písomnú Správu 

o činnosti Stanice MsP Sever a o stave verejného poriadku za obdobie od 01.01.2018 do 
31.12.2018. Požiadal ho o úvodné slovo a zhrnutie uplynulého roka, ale aj pár slov o tom, čo sa 

chystá v Košiciach v súvislosti s konaním MS v ľadovom hokeji.  
P. Francan – snažil sa predložiť vyčerpávajúcu správu, niektoré údaje tam dať nemôžu z dôvodu 

ochrany osobných údajov, je spracovaná tak, aby poslanci mali prehľad, čo Stanica Sever za rok 
2018 urobila, majú celkom pekné výsledky. Na konci je štatistický výkaz, prehľadná tabuľka. 
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Podľa vyhodnotenia vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Sever, najviac priestupkov 

zaznamenali na úseku dopravy, tam je najviac problémov, čo sa týka parkovania a nedovoleného 
parkovania na zeleni. Tento rok to bude veľmi náročné, blížia sa Dni mesta Košice, MS v ľadovom 

hokeji, otvorenie Detskej železnice, Deň maskotov cez prázdniny. Odpadlo síce Stanové mestečko, ale 
ostali Košice v Amfiku, kde sa budú premietať skoro všetky zápasy, musia zabezpečiť verejný poriadok 

a má na stanici 16 ľudí, ktorých musí zadeliť do 4 zmien, aby boli všetky akcie pokryté. Čo je 

najhoršie, od apríla až  do konca septembra musí poskytovať výpomoc Stanici Stred na Hlavnú ulicu. 
Nehovoriac o každodenných sťažnostiach a oznámeniach, ktoré musia chodiť preverovať. 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Novák požiadal o kompromis dopravného značenia na Kalvárii v čase cirkevných sviatkov, je 

tam pešia zóna, parkovacích miest je málo, nepostačujú ani pre tých ktorí bývajú v okolí, policajti 

hneď dávajú papuče. Bol svedkom ako policajti riešili vodičov, prosil ich, aby to riešili napomenutím, 
odpovedali, že keď už dali papuču, nemôžu to riešiť napomenutím, boli veľmi nepríjemní. 

Odpovedal p. Francan – kompromis dopravného značenia môže urobiť Magistrát mesta Košice, môže 
dať výnimku a dopravné značenie dočasne pozmeniť. Tieto oznámenia väčšinou končia napomenutím, 

ale bude s policajtami o ich prístupe hovoriť, aby nedávali hneď pokuty, ale riešili to napomenutím. 

Starosta – musia spolu komunikovať a predísť takýmto problémom, dá sa to riešiť aj prenosnými 
dopravnými značkami, treba vyjsť obyvateľom v ústrety, lebo aj na Rozáliu aj na Kalváriu chodí 

väčšina obyvateľov MČ Košice – Sever. Rád to posunie ďalej aj mestu a verí, že keď je významný 
cirkevný sviatok, podarí sa to zabezpečiť. 

Poslanec Puškár poukázal  na podobný problém pravidelne v nedeľu pred kostolom na Podhradovej. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel zástupca starostu a poslanec Jozef Filipko, kvórum sa zvýšilo na 12. 

 
Poslankyňa Sadovská sa veliteľa stanice spýtala, či vedia vyriešiť rušenie nočného pokoja po 22.00 

hod., lebo ide letné obdobie, okná budú otvorené. 
P. Francan – ide o to, či dotyčný otvorí dvere alebo nie, majú ten problém, že nevedia merať hluk. Ale 

zavolať treba, lebo veľakrát pomôže už to, že zazvonia, zabávajúci sa skľudnia, prípadne zavrú okná. 
          

Starosta poďakoval veliteľovi stanice p. Francanovi zato, že prišiel a ukončil diskusiu.  

Poslanec Kuczik prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti Mestskej polície Košice - Stanice Sever za obdobie od 01.01.2018 do 

31.12.2018. 

 
Hlasovalo 12 poslancov, pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó. 

  
Hlasovanie č. 4:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

                 uznesenie bolo prijaté. 
 
                                                                                                  

5.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 16.02.2019 do 17.04.2019 

poslanci obdržali, bola zverejnená spolu s ostatnými materiálmi aj na webovej stránke. Povedal, že 
okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval 

rôznym stretnutiam, stretnutia sú chronologicky rozpísané na 4 stranách v správe. Okrem formálnych 
stretnutí absolvoval aj neformálne stretnutia s občanmi mestskej časti, s primátorom mesta Košice p. 
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Polačekom, s námestníkmi primátora, so zamestnancami Magistrátu mesta Košice a s vedúcimi 

zamestnancami podnikov mesta. 

 
Spýtal sa poslancov, či majú nejaké otázky k správe o jeho činnosti a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5 za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

6.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice - Sever 

Starosta konštatoval, že materiál k tomuto bodu poslanci obdržali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do 
diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu.  
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

berie na vedomie 

 

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

 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 6:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
8.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac 
     február 2019 až mesiac apríl 2019 
 
Starosta odovzdal úvodné slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že ho nevyužije, lebo v jeho písomnej 
správe je uvedené všetko podstatné a poslanci ju obdržali včas. Ak majú nejaké otázky, rád odpovie.  

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 13. 

 

Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril. 
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu. 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac 

február 2019 až mesiac apríl 2019. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

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

     2010 – 2014 a návrh na uzavretie mimosúdnych dohôd 
 

Slova sa ujal starosta, ktorý v krátkosti zhrnul doterajší priebeh súdneho sporu - vo volebnom období 

2010 – 2014 vznikol súdny spor s 18 poslancami MZ MČ Košice – Sever. V predmetnom súdnom spore 
žalobcovia v 1. – 18. rade podali dňa 6.3.2014 na Okresnom súde Košice I žalobný 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. Žalobcovia spolu navrhli priznať 

odmeny za uvedené obdobie vo výške 45 760,95 €. 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 na XVIII. zasadnutí dňa 19.4.2017 prijalo Uznesenie č. 218/2017, 
ktorým schválilo uzavretie mimosúdnych dohôd o urovnaní v súdnom spore sp. zn. 25C/210/2014 

vedenom na Okresnom súde Košice I žalobcami Ing. Viliam Beňo a spol. o návrhu na vydanie 

platobného rozkazu. 
MČ Košice – Sever na základe vyššie uvedených uznesení MZ uzavrela s 15 žalobcami mimosúdnu 

dohodu o urovnaní práv a v roku 2017 im uhradila sumu spolu vo výške 31 305,75 €. Následne 15 
žalobcovia podali na súd návrh na späťvzatie žalôb. Súd konanie vo veci predmetných žalobcov 

zastavil. S tromi žalobcami sa naďalej vedie konanie na Okresnom súde Košice I. Pojednávanie 

vytýčené na 14.2.2019 bolo odročené z dôvodu rokovania strán sporu o uzavretí mimosúdnych dohôd. 
Rokovali s týmito 3 žalobcami a títo prejavili záujem o uzavretie mimosúdnych dohôd. Na základe 

vyššie uvedených skutočností navrhuje, 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.  

 
Starosta otvoril diskusiu.  

 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Kuczik - predseda Komisie finančnej, ktorý sa vyjadril, že Komisia 

finančná sa na svojom zasadnutí týmto zaoberala, sú nato vyčlenené prostriedky v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2019, ak budú súhlasiť s týmto návrhom, krytie v rozpočte je. 

 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, preto ju starosta uzatvoril. 
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
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1. berie na vedomie informáciu o súdnom spore s poslancami MZ MČ Košice – Sever vo 

volebnom období 2010 – 2014  

 

2.  schvaľuje uzavretie mimosúdnych dohôd o urovnaní v súdnom spore sp. zn. 

25C/4/2018 vedenom na Okresnom súde Košice so žalobcami Ing. Viliam Beňo a spol. 

spolu vo výške 9 403,65 €. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 1,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
10.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019  

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ p. Luczymu, ktorý riadi aj oddelenie ekonomické 

a hospodárskej správy. 
Prednosta MÚ p. Luczy – poslanci vo februári tohto roka schválili Programový rozpočet MČ Košice – 

Sever na rok 2019, keďže rozpočet je živý organizmus, po uplynutí 1. kvartálu došlo k nejakým 

drobným zmenám, týkajú sa hlavne príjmovej časti – volieb prezidenta SR 1. a 2. kolo a volieb do 
Európskeho parlamentu. Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou aj ostatnými komisiami. 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

Za Komisiu finančnú sa k návrhu zmeny rozpočtu na rok 2019 vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, 

ktorý potvrdil, že návrh 1. rozpočtového opatrenia tak ako bol predložený do Komisie finančnej a tak 
ako je teraz predložený miestnemu zastupiteľstvu bol prejednaný – Komisia finančná nemala k nemu 

výhrady. Za pozitívum považuje dotáciu z mesta - schválením účelových finančných prostriedkov na 
verejnoprospešné služby a rozvojové projekty Mestským zastupiteľstvom v Košiciach vo výške 20 000 

€, Mestská časť Košice – Sever znížila prevod prostriedkov z rezervného fondu. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslanec Kuczik prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 v predloženom znení 

(1. rozpočtové opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                              + 27 460 €           

 

Bežné výdavky  + 27 926 € 

Program 3: Komunikácie                                                                                               + 1 000 € 

Program 4: Kultúra a šport                                                                                             - 1 000 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                        + 1 675 € 

Program 8: Voľby, referendá                                                                                       + 26 251 € 
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Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy                                                                                                      + 20 000 €           

 

Finančné operácie 

 

Príjmy                                                                                                                          - 19 534 €           

Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                                                              + 466 € 

Prevod z rezervného fondu                                                                                           - 20 000 € 

 

 

Súčasťou uznesenia sú tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever                         

na rok 2019 (1. rozpočtové opatrenie). 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 13 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 9:  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

11.  Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov neposlancov 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 
P. Filipko podal informáciu, že na II. zasadnutí MZ konanom dňa 25.02.2019 bolo pri čítaní návrhu 

uznesenia o voľbe členov Komisie rozvoja z radov neposlancov prečítané nesprávne krstné meno pani 

Dobranskej. Je potrebné vykonať formálnu opravu, aby p. Ing. Anna Dobranská mohla pracovať ako 
členka Komisie rozvoja.    
 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu.  
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych 

predpisov  

 

volí s účinnosťou od 01.05.2019  

 

za členku Komisie rozvoja z radov neposlancov p. Ing. Annu Dobranskú. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 13 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 10: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

12.  Informácia o nájme nehnuteľností – pozemkov a stavby na ul. Gerlachovská 10, 

       Košice 
 

Úvodné informácie uviedol starosta - Uznesením MZ MČ Košice – Sever č. 235/2017 bol schválený 
prenájom nehnuteľností – pozemkov a stavby na ulici Gerlachovská 10 v Košiciach (objekt bývalých 

detských jaslí). Následne bola uzavretá zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017. Účelom nájmu 



Zápisnica z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 29.04.2019                 strana  9  

Overili: 
 

bolo zriadenie a prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, najmä ambulancií, pracovísk poskytujúcich 

služby, lekárne, kaviarne a minimálne 15 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá klientov 

zariadenia. Nájomca - obchodná spoločnosť Lekáreň IZIS,  s.r.o., so sídlom Kavečianska cesta 23, 040 
01 Košice, prestala v roku 2019 uhrádzať dohodnuté mesačné nájomné. Mestská časť eviduje 

v súčasnosti voči nájomcovi dlh na nájomnom vo výške 2 750,01 € (nájomné za mesiace január – 
marec 2019). Listom zo dňa 21.03.2019 navrhol nájomca ukončenie zmluvy dohodou z dôvodu 

odstúpenia hlavného spoluinvestora projektu zdravotníckeho zariadenia na Gerlachovskej ulici. 

V zmluve je zakotvené, že ak nájomca nezaplatí 3 mesiace nájomné, môže mu dať mestská časť 
výpoveď, napriek tomu by chceli, aby sa táto zmluva o nájme ukončila dohodou zmluvných strán 

k 30.04.2019. Väčšina poslancov sa bola na tento objekt pozrieť, na komisiách boli predložené fotky 
tohto objektu, aby videli jeho súčasný stav.  

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 

Poslanec Novák – riešili to na Komisii rozvoja, starosta dostal mandát ukončiť zmluvu dohodou 
a vysporiadať všetky pohľadávky a záväzky. 

Poslanec Kuczik - aj Komisia finančná sa uzniesla na tom, aby došlo k ukončeniu zmluvy o nájme 
formou dohody. 

Starosta doplnil, že z Komisie finančnej vzišiel návrh na základe ktorého upravili bod 2. návrhu 

uznesenia. 
P. Šefčíková, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností povedala, že samotné finančné 

vysporiadanie sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí MZ, kde poslanci budú schvaľovať sumu. 
 

Starosta ukončil diskusiu. 
Poslanec Kuczik prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

1. berie na vedomie 

informáciu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby evid. č. 57/2017 dohodou 

zmluvných strán k 30.04.2019 

 

2. odporúča  

starostovi Mestskej časti Košice – Sever prípadné záväzky a pohľadávky riešiť mimo tejto 

dohody samostatne. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 13 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 11: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
13.  Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

       verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever  
 

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, 
keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 
Starosta odovzdal slovo poslankyni Takáčovej – predsedníčke Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

P. Takáčová oboznámila poslancov s výsledkom zasadnutia komisie konanej dňa 25.4.2019 a s dvoma 
uzneseniami, ktoré boli prijaté a sú tohto znenia: 
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
 
a) konštatuje, že verejní funkcionári zvolení v Komunálnych voľbách 2018 podali úplné 

písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017 

podľa Čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
b) konštatuje, že verejní funkcionári zvolení v Komunálnych voľbách 2018 podali úplné 

písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 
podľa Čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov okrem Pavla Holečka a Bc. Lukáša 
Nováka, ktorých oznámenia vykazujú formálne nedostatky 

c) konštatuje, že verejní funkcionári zvolení vo volebnom období 2014 - 2018 podali 

písomné  oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 
podľa Čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov okrem Štefana Baláža, Mariána Gaja 
a Erika Haľka, ktorí majetkové oznámenia nepodali. 

 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 

a) v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov splnomocňuje predsedníčku komisie JUDr. 

Andreju Takáčovú, aby oboznámila MZ MČ Košice – Sever o výsledkoch rokovaní Komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,     

b) odporúča MZ MČ Košice – Sever začať podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 9 ods. 2 písm. 

a) zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného  záujmu pri výkone funkcií  verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov konanie vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 
7 v lehote ustanovenej v čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. voči verejným funkcionárom: 

Mariánovi Gajovi, Štefanovi Balážovi a Erikovi Haľkovi. 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko – treba vyjasniť do koľkých dní ich vyzvú predložiť majetkové priznanie alebo či im 

bude doručené uznesenie a v rámci neho oni musia konať. 

P. Takáčová –  taktiež treba splnomocniť osobu, ktorá bude v tomto správnom konaní podpisovať. 
P. Filipko – v rámci konania predseda komisie môže konať navonok a je toho názoru, že úrad by im 

mal zaslať schválené uznesenie. Po doručení oznámenia, ak sa začne konanie, bývalí poslanci, ktorí si 
nesplnili povinnosť budú oboznámení, mali by sa vyjadriť. Do 60 dní musí zasadnúť zastupiteľstvo. 

Komisia navrhne rozhodnutie, či udelí pokutu, v zmysle zákona iné možnosti nie sú. 
Poslanec Szabó vyzval kontrolóra MČ, aby sa vyjadril, aký je správny postup, či má s nimi 

komunikovať úrad alebo predsedníčka komisie.  

Kontrolór – myslí si, že nie je potrebné osobitné splnomocnenie, v podstate ide o správne konanie,  
v správnom konaní štatutárnym zástupcom je starosta. 

P. Šefčíková oponovala p. kontrolórovi – toto je špecifické konanie, ktoré prebieha na základe 
ústavného zákona, ústavnému zákonu nemôže byť nadradený Správny poriadok. Rozhodnúť o pokute 

je oprávnené len miestne zastupiteľstvo, nie starosta. 

Kontrolór – on nehovorí o rozhodnutí o pokute, ale o tom, kto im oznámi uznesenie a kto ich vyzve, 
aby sa vyjadrili. 

Poslanec Novák – poslanci dávajú majetkové priznanie komisii, nie mestskej časti alebo úradu.  
Starosta vysvetlil, že úrad majetkové priznania len pozbieral a odovzdal označené a zalepené komisii, 

komisia skontrolovala, či vôbec prišli a či sú v poriadku a komisia dáva návrh na konanie. 
Zastupiteľstvo schváli, či spustí alebo nespustí konanie. 

Poslanec Beňo – je to kompetencia zastupiteľstva, nikoho iného. Administratívu pre zastupiteľstvo 

vykonáva miestny úrad, takže komunikovať musí miestny úrad. 
Poslankyňa Sadovská požiadala, aby sa vyjadril p. Török, tajomník komisie.  
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P. Török povedal, že takéto konanie už prebehlo na meste, mestské zastupiteľstvo poverilo predsedu 

komisie, aby podpísal aj rozhodnutie.  
P. Filipko – momentálne sú v štádiu, že ešte nevydávajú rozhodnutie, len schvália uznesenie o začatí 

konania. V prípade rozhodnutia by mohli poveriť predsedníčku, aby komunikovala s dotknutými.  
P. Šefčíková - zákon hovorí o tom, že je kompetentné zastupiteľstvo ako orgán obce, mesta, mestskej 

časti. Nedá sa z toho odvodzovať, že predseda komisie je kompetentný zastupovať celé 

zastupiteľstvo. Jedine v tom prípade, ak sa poslanci  dohodnú na tom, že ich bude zastupovať. 
Starosta zhrnul, že v jednom hlasovaní sa bude hlasovať o 3 bodoch. 

 
Starosta ukončil diskusiu. 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

A)  berie na vedomie 

 

informáciu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MZ MČ Košice – Sever 

 

B)   začína 

 

podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného  záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu 

porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 zákona č. 

357/2004 Z.z. voči verejným funkcionárom p. Mariánovi Gajovi, Štefanovi Balážovi a 

Erikovi Haľkovi  

 

C)   poveruje 

 

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

MZ MČ Košice – Sever JUDr. Andreju Takáčovú na zastupovanie Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever v predmetnom konaní.  

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 13 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 12: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Starosta navrhol 5 – minútovú prestávku. 

 

 

14.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
Poslankyňa Kokošková navrhla hlasovať o jednotlivých stavebných aktivitách jednotlivo. 

Poslanec Baraník – v stavebnej aktivite Nadstavba bytov OD Mier je uvedené, že pre nové konanie bol 

určený stavebný úrad Bidovce. 
Starosta požiadal o vysvetlenie p. Hučka, vedúceho oddelenia rozvoja MČ.  

P. Hučko – došlo k tomu, že pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo zrušené, vyšší stavebný 
úrad vrátil tú vec znovu na prejednanie a určil, že príslušným stavebným úradom pre to konanie bude  
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stavebný úrad Bidovce. Je to aj z dôvodu, že mesto Košice je podielovým spoluvlastníkom tej 
pôvodnej budovy. 

Starosta doplnil, že ak je mesto Košice účastníkom konania, Krajský stavebný úrad určí stavebný úrad 
buď Bidovce, Čaňu alebo Geču.  

 

Poslankyňa Sadovská spýtala sa poslancov, ktorí tam bývajú na Bytový dom Podhradová, či s tým 
ľudia súhlasia. 

Odpovedala p. Takáčová – hneď blízko je veľa blokov, ľudia sa vzbúrili, že neboli ani prizvaní ako 
účastníci konania. Znehodnocujú sa aj byty, nie je tam žiadna vybavenosť, nie je tam ani pošta. 

Doplnil poslanec Puškár – ľudia by si vedeli predstaviť kompromis, keby bola ochota jednať 
s investorom, aby ponechal na prízemí polyfunkciu a znížil by počet poschodí.  

P. Baraník – je to ten istý prípad ako obchodný dom na Mieri. Investor sa snaží o čo najväčší počet 

podlaží, lebo byty a nájom sú dobrý zdroj peňazí. Aj na Podhradovej ak sa zníži počet podlaží, 
developer stratí záujem o celý projekt, návratnosť sa mu neprimerane predĺži. 

 
Poslanec Filipko – úrad požiadal o riešenie dopravnej situácie výjazdu z Tomášikovej ulice, projektant 

to splnil, komisia rozvoja sa tomu dostatočne venovala. Nevidí jednotu názorov, sľúbili občanom, že 

pri všetkých väčších investíciách budú s nimi komunikovať. Aby s kľudným svedomím spustili túto 
investíciu, potrebujú zistiť názor občanov dotknutého územia, mohlo by sa to riešiť formou letáčikov 

s položením otázok, naformulovali by letáčiky, ktoré sa hodia do schránok. Materiál je zverejnený, 
zverejní sa na webstránke s krátkym popisom projektu. Ak dostanú čitateľné stanovisko, môžu sa 

k tejto téme vrátiť na najbližšom zastupiteľstve.   
Reagoval starosta, dňa 6.5.2019 bude v blízkosti poslanecký deň, vtedy bude možné zistiť názor 

občanov priamo na mieste. 

 
Poslankyňa Tomášová dala návrh vypustiť bod ohľadom Supermarketu FRESH z dnešného rokovania, 

platí prijaté uznesenie, kde sú proti výstavbe Supermarketu FRESH. 
P. Sadovská – nie je proti FRESH-u, pokiaľ bude vidieť záujem občanov, upozorňuje nato, že jeden je 

na Strojárenskej a druhý na Aničke, preto chce vedieť názor občanov. 

P. Baránik – na komisii rozvoja nehovorili o Apartmánových domoch na Lokomotíve, vie o tom, že je 
to pozastavený projekt, investor sa odvolal, je tu návrh, že na tréningových futbalových ihriskách sa 

má postaviť nejaký bytový komplex, budú poukazy na športovú činnosť, nevie kde tie deti budú 
športovať. Tejto tendencie sa chce ako osoba držať. 60 rokov je to športovisko, behal sa tam 90-

ročný maratón, to je jeho názor aj pre ďalšie podobné návrhy.  

 
Poslanec Filipko sa vyjadril k procedurálnemu návrhu p. Kokoškovej, majú predložené jedno 

uznesenie, že berú na vedomie informáciu o stavebných aktivitách, nie je dôvod, aby jednotlivo 
hlasovali, nenavrhli nič iné.  

Doplnil p. Hučko – v minulom materiáli riešili niekoľko problémov, ku ktorým sa bolo potrebné v 
zastupiteľstve vyjadriť, tentokrát majú informáciu a jedinú vec, ktorú bolo potrebné ozrejmiť, znovu 

prejednávali na komisii, tento materiál stačí prijať jedným uznesením, platí uznesenie, že napr. 

nesúhlasia s FRESH-om. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslankyne Kokoškovej, kvórum 13 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 13: za – 3 (p. Kokošková, Sadovská, Takáčová),   

proti – 4 (p. Baraník, Holečko, Rogovský, Tomášová),   
zdržal sa – 6 (p. Beňo, Filipko, Kuczik, Novák, Puškár, Szabó), 

   
    procedurálny návrh nebol schválený. 
 

Poslankyňa Sadovská prečítala pripravený návrh uznesenia k tomuto bodu. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 14:  za - 11,  proti – 1 (p. Kokošková),  zdržala sa – 1 (p. Sadovská),   
             uznesenie bolo prijaté. 
 

 
15.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil.  
Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
16.  Rôzne 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 

Poslanec Novák – vrátil sa k cirkevným sviatkom na Kalvárii aj Podhradovej, je potrebné v spolupráci s 
mestom vyriešiť dopravné značky a parkovanie, aby bol kompromis, nikto nebol obmedzovaný, aby 

polícia nemusela robiť výjazdy. 
Starosta – niektorú nedeľu sa vyberú na tvár miesta na Kalváriu aj na Podhradovú, aby boli ústretoví 

voči obyvateľom mestskej časti, veľmi sa osvedčila komunikácia s mestskou políciou, ak sú 
informovaní dopredu, sú veľmi súčinní. 

Starosta informoval o akciách, ktoré sa budú konať v rámci Dní mesta Košice, 7. mája je deň mesta, 

podujatia začínajú už viac ako týždeň predtým, končiť budú 8. mája, 9. mája je koncert v Amfiteátri – 
ukončenie Dní mesta Košice a otvorenie hokeja Košice v Amfiku. Úrad beží štandardne v úradných 

hodinách, budú premietané zápasy o 16.15 hod. a 20.15 hod., informovať budú aj na stránke 
mestskej časti čo, kedy a kde sa deje. VIP zóna sa nechystá, v tie dni, keď hrá reprezentácia 

Slovenska budú nejaké kapely a sprievodné podujatia. 

Starosta poďakoval komisii kultúry za zorganizovanie bowlingového podujatia Sever proti Juhu.  
4.5. budú na Jazere Košické Benátky, 8.5. je mestská časť prihlásená do súťaže Košický guláš v areáli 

Rodošta. Väčšie podujatie sa koná koncom mája Severská desiatka, beží sa 10 km. 
 

Starosta informoval o zmenách Organizačného poriadku - dňa 14.03.2019 bol vydaný Dodatok č. 4  s 

účinnosťou od 01.04.2019, ktorým sa upravil organizačný poriadok tak, že v rámci Oddelenia 
ekonomického a hospodárskej správy dochádza k zrušeniu pracovného miesta – Vedúci oddelenia 

ekonomického a hospodárskej správy a za riadenie a koordináciu plnenia úloh zamestnancov 
oddelenia zodpovedá prednosta miestneho úradu. Dodatok č. 5 účinný od 1.5.2019 upravuje Prílohu č. 

1 k Organizačnému poriadku, mení sa pomenovanie pracovného miesta z odborný referent 
opatrovateľskej služby na odborný referent opatrovateľskej služby, administratívny zamestnanec. 

Dôvod je ten, že mestská časť získala finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 

administratívneho pracovníka v opatrovateľskej službe, 9 mesiacov bude úradu uhrádzaných cca 60 % 
jeho mzdových nákladov aj mzda aj odvody. Aj takýmto spôsobom sa snažia šetriť peniaze úradu a 

hľadať alternatívne zdroje financovania. K zmenám organizačného poriadku je pripravený návrh 
uznesenia. 

 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu. 
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Overili: 
 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie 

informáciu o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice – Sever. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 13 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 15: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
17.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai ukončil rokovanie III. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial príjemný zvyšok dňa. Vyslovil 

presvedčenie, že sa stretnú na avizovaných podujatiach. 
 

Košice, 29.04.2019 

 
 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová      „podpísané“ 

zapisovateľka              ................................................... 
 

Zápisnicu overili: 
 

Pavol Holečko 

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

 
 

Monika Kokošková 
poslankyňa       „podpísané“ 

                                                                              ...................................................                                                                                                        

  
 

 
Peter Luczy 

prednosta MÚ       „podpísané“ 

                                                                    ................................................... 
 

 
 

František Ténai  
starosta        „podpísané“ 

                                                                    ................................................... 
 

 

 


