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zo  IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
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Prílohy:           Pozvánka na zasadnutie MZ 

  Listina prítomných z 15.4.2015 

  Hlasovacie lístky na 1. kolo voľby kontrolóra MČ Košice – Sever 
  Hlasovacie lístky na 2. kolo voľby kontrolóra MČ Košice – Sever 

  Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: streda, 15.4.2015, od 15.00 do 18.30 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 13 

 

Počet prítomných:   13 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  0   
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever 
    Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

 

 
Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril IV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva (ďalej len MZ) 
a privítal poslancov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 

prítomných všetkých 13 zvolených poslancov MČ Košice - Sever a teda MZ je uznášaniaschopné. 
 

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

 

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Petra Kalanina a Annu Zimmermannovú. 
 

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

Starosta MČ konštatoval, že na II. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever konanom dňa 2.2.2015 bola 

schválená 4-členná volebná komisia pre voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever v zložení: 
poslanci Štefan Kertés, Štefan Baláž, Kosmas Bekiaris a zamestnanec Mestskej časti Košice – Sever 

Patrik Stavrovský. 
 

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Petra Blišťana a  

         Dagmar Kažimírovú. 
 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Marcela Gibódu a Antona Švajlena. 
 

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Hlasovalo 12 
poslancov. 

 

Hlasovanie č. 1:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 nehlasoval. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko, Peter Blišťan a Dagmar 
Kažimírová 

 
mandátovú komisiu v zložení:  Marcel Gibóda a Anton Švajlen.  

 
Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení. 
 

Starosta predstavil zamestnancov mestskej časti – p. Bačovú a p. Karolu, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov.  
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3.  Schválenie programu rokovania 

 
Starosta uviedol, že dnešné zasadnutie je zvolané za účelom voľby kontrolóra MČ Košice – Sever 

a určenia jeho platu.     
Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

navrhovanému v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu.  
 

Poslanec Polaček navrhol doplniť bod Informácia o trhovisku Merkúr a označiť ho ako bod 4.1.  
Následne sa poslanci dohodli na tom, že touto témou sa budú zaoberať v pokračovaní III. zasadnutia 

MZ MČ Košice – Sever v bode Rôzne. 
 

Keďže sa nikto viac do diskusie o doplnení a zmene programu neprihlásil, starosta ju uzavrel.  

 
Starosta Gaj dal hlasovať o programe IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever, hlasovalo 12 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 2:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval, 
  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:    MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program IV. zasadnutia MZ MČ 
  Košice – Sever v znení: 

 
 Otvorenie zasadnutia 

 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 Schválenie programu rokovania 

 Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever a určenie jeho platu 

 Záver  

 

 

 
4.  Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever a určenie jeho platu 

 
Starosta otvoril diskusiu a vyzval člena volebnej komisie p. Bekiarisa, aby uviedol voľbu kontrolóra MČ. 

Poslanec Bekiaris informoval, že dňa 8.4.2015 sa stretla volebná komisia pre voľbu kontrolóra MČ 

Košice – Sever, na ktorej bol zvolený za predsedu komisie. Komisia preskúmala žiadosti všetkých 
kandidátov a skonštatovala, že všetci jedenásti prihlásení kandidáti spĺňajú predpoklady pre výkon 

funkcie kontrolóra MČ Košice – Sever. Volebná komisia doporučuje poslancom MZ schváliť pravidlá 
hlasovania pre 1. a 2. kolo voľby kontrolóra MČ Košice – Sever. Potom oboznámil so spôsobom 

hlasovania a  prečítal pravidlá hlasovania pre 1. a 2. kolo voľby kontrolóra MČ Košice – Sever.  
 

Poslanec Kosmas Bekiaris ako predseda volebnej komisie prečítal návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

 a)  berie na vedomie správu komisie pre voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever  
 b)  schvaľuje pravidlá hlasovania pre prvé a druhé kolo voľby kontrolóra MČ Košice – Sever 

     podľa predloženého návrhu. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, prihlásil sa poslanec Blišťan s otázkou, či v prípade 

kandidatúry poslanca  Polačeka nejde o konflikt záujmov, či bude hlasovať sám o sebe alebo sa musí 
zdržať hlasovania, či na to zákon pamätá.  

P. Polaček - po hlasovaní o prečítanom návrhu uznesenia sa odoberie do miestnosti ku ostatným 
kandidátom, hlasovania sa nezúčastní.  
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Na požiadanie predsedu volebnej komisie odpovedal p. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho 

a organizačných činností – zákon nezakazuje poslancovi Polačekovi hlasovať, ak sa vzdá, je to jeho 
česť, v prípade jeho hlasovania by však podľa jeho názoru nebola zachovaná rovnosť šancí.  

 
Poslanec Filipko za návrhovú komisiu doporučil, aby sa každý kandidát po odprezentovaní a položení 

otázok poslancami sám rozhodol, či ostane v rokovacej miestnosti alebo sa vráti k ostatným 

kandidátom.  P. Gibóda s ním súhlasil.   
P. Polaček požiadal, aby mohol vystúpiť ako prvý a mal možnosť vypočuť si ostatných kandidátov.  

P. Stavrovský – je to logické, ale je to v rozpore s prijatým uznesením, že kandidáti sa predstavia 
v abecednom poradí. 

 
P. Gibóda poukázal na skutočnosť, že v druhom kole sa p. Polačekovi bude ťažko hlasovať, keď 

nebude prítomný pri predstavovaní ďalších kandidátov. 

 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslankyňa Kažimírová za návrhovú komisiu prečítala návrh uznesenia.  

 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e  správu komisie pre voľbu kontrolóra Mestskej časti 

Košice - Sever 

 

b) s c h v a ľ u j e  pravidlá hlasovania pre prvé a druhé kolo voľby kontrolóra 

Mestskej časti Košice – Sever v tomto znení: 

   
Pravidlá hlasovania pre prvé kolo volieb kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever: 
 

a) Každý poslanec prítomný na hlasovaní obdrží jeden hlasovací lístok vo formáte A4, 

opatrený pečiatkou Mestskej časti Košice - Sever, na ktorom bude uvedené meno 

hlasujúceho poslanca a ktorý bude obsahovať mená a priezviská všetkých kandidátov na 

voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever, ktoré budú zoradené v abecednom poradí 

za príslušným poradovým číslom. 

b) Za platný hlasovací lístok komisia pre vykonanie voľby kontrolóra uzná ten, na ktorom 

poslanec zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta. Iný spôsob voľby je neplatný. 

c) Voľby vedie predseda komisie pre vykonanie voľby kontrolóra. 

d) Spočítavanie hlasov vykoná volebná komisia. 

e) Predseda komisie vyhlási výsledky hlasovania tým spôsobom, že oznámi 

- ktorému kandidátovi odovzdali hlas menovite jednotliví poslanci 

- koľko planých hlasov získali jednotliví kandidáti  

- ktorý z kandidátov bol zvolený, resp. ktorí kandidáti postupujú do druhého kola volieb. 

Zvolený kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých 

poslancov miestneho zastupiteľstva, t.j. minimálne 7 platných hlasov.  

 
Pravidlá hlasovania pre druhé kolo volieb kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever: 

 

Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole minimálne 7 platných hlasov, miestne 
zastupiteľstvo vykoná na tom istom zasadnutí druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 
do druhého kola volieb postupujú kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.  
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a)  Každý poslanec prítomný na hlasovaní v druhom kole obdrží jeden hlasovací lístok vo 

formáte A4, opatrený pečiatkou Mestskej časti Košice - Sever, na ktorom bude uvedené 

meno hlasujúceho poslanca a ktorý bude obsahovať mená a priezviská kandidátov na 

voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever, ktorí postúpili do druhého kola, zoradené 

v abecednom poradí za príslušným poradovým číslom. 

b) Za platný hlasovací lístok komisia pre vykonanie voľby kontrolóra uzná ten, na ktorý 

poslanec zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta. Iný spôsob voľby je neplatný. 

c) Voľby vedie predseda komisie pre vykonanie voľby kontrolóra. 

d) Spočítavanie hlasov vykoná komisia pre vykonanie voľby kontrolóra. 

e) Predseda komisie vyhlási výsledky hlasovania tým spôsobom, že oznámi 

- ktorému kandidátovi odovzdali hlas menovite jednotliví poslanci 

- koľko hlasov získali jednotliví kandidáti  

- ktorý z kandidátov bol zvolený. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná predseda 
komisie pre vykonanie voľby kontrolóra za prítomnosti všetkých poslancov.  

 

 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 3:  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

              uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Poslanec Kosmas Bekiaris ako predseda volebnej komisie oznámil, že teraz pristúpia k predstavovaniu 
a prezentácii jednotlivých kandidátov v abecednom poradí a poslancom bude poskytnutý priestor pre 

otázky. 

 
Potom sa jednotliví kandidáti predstavili v tomto poradí: 

1. Bc. Tatiana Bruňacká 
2. Ing. Pavol Hanušin 

3. Mgr. Karol Kačala 

4. Bc. Jana Nasterová 
5. Ing. Jana Nováková 

6. Ing. Zuzana Papcúnová 
7. Ing. Ján Plavčan 

8. Ing. Jaroslav Polaček 

9. Ing. Dušan Sivák – nezúčastnil sa prezentácie 
10. MVDr. Valéria Snopková – nezúčastnila sa prezentácie 

11. Bc. Pavol Železník 
 

 
Po vystúpení 9 zúčastnených kandidátov a ich odpovediach na otázky poslancov predseda volebnej 

komisie skonštatoval, že prezentácia kandidátov bola ukončená. 

 
Starosta na požiadanie viacerých poslancov vyhlásil 15-minútovú prestávku, aby sa pripravil samotný 

akt voľby. 
 

Po prestávke poslanci pristúpili k samotnej voľbe. Člen volebnej komisie p. Stavrovský rozdal 

hlasovacie lístky na prvé kolo voľby a upozornil, že v súlade s prijatými pravidlami sa hlasuje 
zakrúžkovaním len jedného poradového čísla. 

 
Pred samotnou voľbou požiadal o slovo kandidát Jaroslav Polaček a oznámil miestnemu 

zastupiteľstvu, že odstupuje od svojej kandidatúry.  
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Predseda volebnej komisie upozornil poslancov, aby teda nekrúžkovali kandidátov č. 8, 9 a 10, lebo 

kandidát č. 8 odstúpil a kandidáti Ing. Dušan Sivák a MVDr. Valéria Snopková sa nezúčastnili 

prezentácie, čím teda nesplnili podmienky. 
 

P. Stavrovský požiadal poslancov, aby skontrolovali, či majú hlasovací lístok opatrený pečiatkou, 
menom hlasujúceho poslanca a zoznamom všetkých kandidátov. 

 

Po hlasovaní predseda volebnej komisie oznámil, že hlasovalo všetkých 13 poslancov a z hlasovacích 
lístkov prečítal, ktorým kandidátom odovzdali hlas jednotliví poslanci. Požiadal o 10-minútovú 

prestávku, aby volebná komisia vyhodnotila prvé kolo voľby. 
 

Po ukončení prestávky predseda volebnej komisie Kosmas Bekiaris vyhlásil výsledky prvého kola voľby 
kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever tak, že prečítal vyhodnotenie hlasovania každého jedného 

kandidáta podľa poradia a koľko hlasov získal: 

 
1.  Bc. Tatiana Bruňacká       -  1 hlas 

2.  Ing. Pavol Hanušin          -  4 hlasy 
3.  Mgr. Karol Kačala            -  0 hlasov 

4.  Bc. Jana Nasterová          -  0 hlasov 

5.  Ing. Jana Nováková         -  3 hlasy 
6.  Ing. Zuzana Papcúnová    -  0 hlasov 

7.  Ing. Ján Plavčan              -  0 hlasov 
8.  Ing. Jaroslav Polaček       -  0 hlasov 

9.  Ing. Dušan Sivák             -  0 hlasov 
10. MVDr. Valéria Snopková  -  0 hlasov  

11. Bc. Pavol Železník     -  5 hlasov 

 
Konštatoval, že v prvom kole voľby na funkciu kontrolóra MČ Košice – Sever nebol zvolený žiadny 

kandidát a na základe výsledkov prvého kola do druhého kola postupujú nasledovní 2 kandidáti 
v abecednom poradí: 

1. Ing. Pavol Hanušin  

2. Bc. Pavol Železník. 
   

Potom poslanci pristúpili k druhému kolu voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever. Člen volebnej 
komisie p. Baláž rozdal poslancom hlasovacie lístky na druhé kolo voľby. Predseda volebnej komisie 

pripomenul, že sa hlasuje rovnako ako v prvom kole zakrúžkovaním poradového čísla jedného 

z kandidátov, každé iné hlasovanie je neplatné. Poslanci MZ hlasovali a odovzdali predsedovi volebnej 
komisie hlasovacie lístky. 

 
Aby bolo zachované verejné hlasovanie, predseda volebnej komisie Kosmas Bekiaris prečítal každý 

hlasovací lístok s menom hlasujúceho poslanca a ktorého kandidáta volil: 
 

poslanec Vladimír Vágási volil kandidáta č. 2 Pavla Železníka  

poslanec Štefan Kertés volil kandidáta č. 1 Pavla Hanušina  
poslanec Anton Švajlen volil kandidáta č. 1 Pavla Hanušina  

poslankyňa Dagmar Kažimírová volila kandidáta č. 1 Pavla Hanušina  
poslanec Jozef Filipko volil kandidáta č. 2 Pavla Železníka  

poslanec Peter Blišťan volil kandidáta č. 2 Pavla Železníka  

poslanec Štefan Baláž volil kandidáta č. 2 Pavla Železníka  
poslanec Marcel Gibóda volil kandidáta č. 1 Pavla Hanušina  

poslanec Jaroslav Polaček volil kandidáta č. 1 Pavla Hanušina  
poslankyňa Anna Zimmermannová volila kandidáta č. 1 Pavla Hanušina  

poslanec Kosmas Bekiaris volil kandidáta č. 1 Pavla Hanušina 
poslanec Erik Haľko volil kandidáta č. 2 Pavla Železníka  

poslanec Peter Kalanin volil kandidáta č. 2 Pavla Železníka. 

 
Predseda volebnej komisie Kosmas Bekiaris vyhlásil výsledky druhého kola voľby kontrolóra Mestskej 

časti Košice – Sever: kandidát č. 1 Ing. Pavol Hanušin získal 7 hlasov,  
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       kandidát č. 2 Bc. Pavol Železník získal 6 hlasov.  

 

Za kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever bol zvolený Ing. Pavol Hanušin. 
 

Starosta Gaj otvoril diskusiu k určeniu platu kontrolóra MČ Košice - Sever. Základnou otázkou bolo, či 
mu miestne zastupiteľstvo určí okrem platu aj odmenu.  

P. Gibóda – v návrhu uznesenia je uvedený plat kontrolóra v zmysle výzvy, ktorú miestne 

zastupiteľstvo zverejnilo, podľa jeho názoru MZ tým, že schválilo túto výzvu, určilo úväzok aj plat 
kontrolóra, nevidí dôvod to meniť.   

 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta ukončil diskusiu a vyhlásil 3-minútovú prestávku, aby 

návrhová komisia spracovala návrh uznesenia. 
 

P. Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

a)   b e r i e  n a  v e d o m i e  vystúpenia kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej 

časti 

  

b) konštatuje, že v prvom kole volieb nebol zvolený žiadny kandidát a do druhého 

kola volieb postúpili Ing. Pavol Hanušin a Bc. Pavol Železník  

 

c) v o l í  podľa ustanovenia § 14 ods. 3) písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 18a ods. 5) 

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

v druhom kole volieb pána Ing. Pavla Hanušina do funkcie kontrolóra Mestskej 

časti Košice - Sever na dobu šesť rokov, s nástupom do práce od 1.5.2015 a 

pracovným časom v rozsahu 10 hodín týždenne 

 

d) u r č u j e  v súlade s § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.5.2015 plat kontrolóra 

Mestskej časti Košice - Sever vo výške podľa ustanovenia § 18c ods. 1) písm. g) 

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

ktorá pri určenom pracovnom čase predstavuje sumu 513 €  

 

e) r u š í  ku dňu 30.4.2015 časť uznesenia č. 293/2014 za písm. b) prijatého na 

XXXIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 

18.6.2014, ktorým bol určený plat kontrolóra mestskej časti 

 

f) d o p o r u č u j e  starostovi mestskej časti uzavrieť so zvoleným kontrolórom 

mestskej časti pracovnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 18a ods. 7 zákona č. 

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

 

 Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 4:  za - 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
              uznesenie bolo prijaté. 
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Overili: 

 
 

Predseda volebnej komisie Kosmas Bekiaris a starosta Marián Gaj za prítomnosti všetkých 

zúčastnených kandidátov zablahoželali novozvolenému kontrolórovi Ing. Pavlovi Hanušinovi k jeho 

zvoleniu do funkcie. 
 

 
5.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie IV. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. Všetkým poslancom, zúčastneným kandidátom, hosťom a ostatným prítomným 

poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial pekný večer. 
 

 
Košice, 15.4.2015 

 

 
Zapísala:  

 
        „podpísané“ 

Iveta Pankovičová 

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

Zápisnicu overili: 
               

Peter Kalanin 
poslanec                   „podpísané“ 

 

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

 
 

Anna Zimmermannová      „podpísané“ 

poslankyňa 
                                                                              ...................................................                                                                                                        

  
 

 

Matúš Háber       „podpísané“ 
prednosta MÚ 

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

 
Marián Gaj  

starosta        „podpísané“ 

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


