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Mestská časť Košice - Sever 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
  

 
z  V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 13.5.2015 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Prílohy:           Žiadosť poslancov o zvolanie zasadnutia MZ MČ Košice - Sever 
Pozvánka na zasadnutie MZ 

  Listina prítomných z 13.5.2015 

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 
  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, 13.5.2015, od 15.30 do 19.30 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 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 

 
 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj otvoril V. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

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 Kosmasa Bekiarisa a Annu Zimmermannovú. 

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

 

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Štefana Baláža a Jozefa Filipka.  
Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Marcela Gibódu a Vladimíra Vágásiho. 

 
Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo  

prítomných 12 poslancov. 

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

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Štefan Baláž  a  Jozef Filipko  
 

mandátovú komisiu v zložení:  Marcel Gibóda a Vladimír Vágási.  
 

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

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Románovú a p. Vozár Kakaščíkovú, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov.  
 

 
3.  Schválenie programu rokovania 

    
Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania V. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

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

zmenu programu. 
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Do diskusie sa prihlásil poslanec Polaček s dvomi otázkami. Dňa 30.4.2015 podala skupina poslancov 

žiadosť o zvolanie neplánovaného miestneho zastupiteľstva na deň 13.5.2015. V druhej časti žiadosti 

požiadali oznámiť obyvateľom mestskej časti, že poslanecké dni plánované na tento deň sa rušia 
z dôvodu konania MZ. Keďže sa mal zúčastniť poslaneckého dňa a na webovej stránke žiadny oznam 

nenašiel, chcel vedieť, akým spôsobom úrad túto skutočnosť občanom oznámil. 
 

Odpovedal starosta, že úrad to opomenul oznámiť. 

 
Druhá otázka poslanca Polačeka smerovala k tomu, aké témy úrad predloží v bode Rôzne. 

 
Starosta reagoval, že úrad nepripravil žiadne témy. 

 
Poslanec Polaček navrhol dve zmeny v programe rokovania: 

- doplniť bod Informácia o Uznesení č. 29/2015 (Trhovisko Merkúr) a označiť ho ako bod 5.1. 

- doplniť bod Komunitné centrum a označiť ho ako bod 5.2. 
 

Poslanec Gibóda navrhol doplniť bod Prerokovanie pozastaveného uznesenia č. 34/2015 
o programovom rozpočte a označiť ho ako bod 4.1. pre prípad, ak v bode 4. Programový rozpočet 

Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 nedospejú poslanci ku konsenzu.  

 
Polanec Filipko reagoval, že v zaradení bodu 4.1. vidí formálny problém. Ak bude schválený bod 4, 

doplnenie bodu 4.1. nemá zmysel, lebo už nebude o čom rokovať. 
Poslanec Polaček vyjadril názor, že v tejto chvíli nevedia, ako bod 4 skončí, takže je zodpovedné 

zaradiť bod 4.1. ako alternatívu pre prípad, že bod 4 neprejde, aby bol priestor a možnosť vrátiť sa a 
prerokovať pozastavené uznesenie. 

 

Keďže sa nikto viac do diskusie o doplnení a zmene programu neprihlásil, starosta ju uzavrel. Dal 
postupne hlasovať o jednotlivých navrhnutých zmenách programu MZ.  

 
Hlasovanie o 1. návrhu poslanca Polačeka - doplnení bodu 5.1., hlasovalo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 4.    
 

Bod Informácia o Uznesení č. 29/2015 bude doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod 5.1. 
 
Hlasovanie o 2. návrhu poslanca Polačeka – doplnení bodu 5.2., hlasovalo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 3:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 1.    
 

Bod Komunitné centrum bude doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod 5.2. 
 

Hlasovanie o návrhu poslanca Gibódu – doplnení bodu 4.1., hlasovalo 13 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 4:  za -  8,  proti – 0, zdržal sa – 5.  
 

Bod Prerokovanie pozastaveného uznesenia č. 34/2015 o rozpočte bude doplnený do programu 
rokovania a zaradený ako bod 4.1. 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými schválenými doplňovacími návrhmi.  

 
 Hlasovanie č. 5:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 

  program rokovania bol schválený. 
 

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

 

 



Zápisnica z V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 13.5.2015                        strana  4  

 
Overili: 

 
 

 

 Otvorenie zasadnutia 

 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej 

komisie 

 Schválenie programu rokovania 

 Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 

      4.1. Prerokovanie pozastaveného uznesenia č. 34/2015 
 Rôzne 

5.1. Informácia o Uznesení č. 29/2015 

5.2.  Komunitné centrum 
  Záver 

 

 
4.  Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 

 

Starosta Gaj odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie poslancovi Štefanovi Balážovi, ktorý povedal, 
že finančná komisia zasadala a vysvetlil, že predložený návrh zohľadňuje zmeny, ktoré sa udiali hlavne 

na príjmovej časti rozpočtu – zníženie bežných príjmov z trhovísk. Oproti predloženému návrhu 
navrhol ešte jednu zmenu v Programe 7 zníženie bežných výdavkov na správu obce na mzdy a platy 

zamestnancov MÚ o 10 000,- EUR na sumu 235 000,- EUR a alikvotne tomu znížiť aj položku poistné 

a príspevky do poisťovní. 
 

Prečítal návrh uznesenia, ktorý pripravila finančná komisia a jeho písomné vyhotovenie predložil 
návrhovej komisii.  

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 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 
 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2015 podľa predloženého návrhu: 
 

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 319 146    

Výdavky            1 287 283    

Rozdiel – prebytok                      + 31 863    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 50 000    

Výdavky 130 370    

Rozdiel – schodok - 80 370    

     

Príjmy celkom            1 369 146    

Výdavky celkom              1 417 653    

     

Finančné operácie                                                       

Príjmy                                        48 507 
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Poslanci Zimmermannová a Polaček zhodne uviedli, že predložený návrh programového rozpočtu 

nepodporia, z dôvodu, že v návrhu sú zmeny, ktoré sú v rozpore s tým, čo odsúhlasili 13 poslanci MZ 

MČ Košice – Sever v Dennom centre.  
 

Poslanec Blišťan reagoval, že sa síce poslanci dohodli, ale p. Filipko to mal prekonzultovať s miestnym 
úradom, či je to reálne, či sa neporušia rozpočtové pravidlá a keď to bude v poriadku, potom to 

podporia.  

 
Pán Luczy uviedol, že miestny úrad do návrhu programového rozpočtu zapracoval všetky zmeny, ktoré 

sa schválili na poslednom rokovaní finančnej komisie a tento návrh bol zaslaný poslancom pred  
rokovaním MZ. 

 
Poslanec Gibóda prezentoval ním pripravené grafy v súvislosti s príjmami a výdavkami MČ Košice – 

Sever. 

 
Starosta Gaj na predložené grafy uviedol, že nie všetky spracované údaje sú reálne a poprosil 

o zaslanie grafov všetkým poslancom, aby ich mohli preštudovať a adekvátne na to reagovať. 
 

Poslankyňa Zimmermannová predložila procedurálny návrh, aby bola vyhlásená dlhšia prestávka. 

 
Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať. Hlasovalo 12 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 6 : za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 1 nehlasoval,  

              procedurálny návrh bol schválený. 
 

Starosta Gaj vyhlásil 30-minútovú prestávku. 

 
Po prestávke pokračovala diskusia na tému programový rozpočet MČ na rok 2015. 

 

Poslanec Filipko uviedol, že poslanci MZ počas prestávky dospeli k dohode ohľadom Programového 
rozpočtu MČ na rok 2015 a informoval o návrhu textovej časti. 

 
Poslanec Baláž predniesol zmenený návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015. 

 

Pani Sloviková informovala o celkovej problematike poskytovania sociálnych služieb v podmienkach 
MČ Košice – Sever a na území mesta Košice. 

 
Poslanec Polaček upozornil na systémové chyby pri poskytovaní sociálnych služieb v meste Košice. 

 

Poslanec Kalanin vyzval prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Košice, aby navrhli 
a presadzovali zmeny v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb na rokovaniach mestského 

zastupiteľstva. 
 

Poslanec Filipko v súvislosti s nedostatkom financií na sociálne služby poukázal aj na zlé rozdelenie 
navýšených podielových daní z mesta Košice. 

 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli 
 

Starosta Gaj uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a poprosil návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 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 
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schvaľuje 

 
1. Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2015 podľa predloženého návrhu: 
 

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 319 146    

Výdavky            1 282 283    

Rozdiel – prebytok                      + 36 863    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 50 000    

Výdavky 130 370    

Rozdiel – schodok - 80 370    

     

Príjmy celkom              1 369 146    

Výdavky celkom              1 412 653    

     
Finančné operácie                                                       
Príjmy                                43 507 
 

     
2. Vypracovanie štúdie a prípravu ideových projektov pre aktivity uvedené 

v Programe 5 
      Prostredie pre život, pre lokality: 

- trhovisko Merkúr 
- Námestie Jána Mathého 
- prechodové chodníky a schodiská Podhradová 
- prechodové chodníky a schodiská Kalvária 
- detské jasle Gerlachovská 

 
pri dodržaní nasledovného postupu: 
 

- podmienky k štúdiám a príprave ideových projektov spracovať ako výzvy 
MČ pre architektov po prerokovaní v príslušných odborných komisiách MČ 
Košice – Sever, 

- poradie návrhov jednotlivých ideových zámerov určí Komisia rozvoja MČ, 
- víťazné návrhy prerokuje a schváli miestne zastupiteľstvo do 30.9.2015. 
 
 

3. a) žiada starostu MČ rokovať s mestom Košice a inými kompetentnými subjektami 
o financovaní OS a ZOS, resp. všetkých sociálnych služieb, ktoré mestská časť 
zabezpečuje  

 b)  žiada starostu MČ predložiť návrh riešenia a nového financovania sociálnych 
služieb na septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva 

    c)   konštatuje, že na základe predložených návrhov riešenia miestne 
zastupiteľstvo rozhodne o ďalšom prevádzkovaní, resp. neprevádzkovaní 
sociálnych služieb. 

 
       4. a)  žiada starostu MČ prijať úsporné opatrenia, aby sa celkové výdavky na mzdy 

zamestnancov a správu miestneho úradu v tomto volebnom období viac 
nenavyšovali 

b)   odporúča starostovi MČ prehodnotiť organizačnú štruktúru úradu. 
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5. Čerpanie položky Materské centrum v Programe 6 a položky Tlač a distribúcia 
Kuriéra  zo Severu v Programe 4 podmieňuje rešpektovaním platných uznesení 
komisií a zastupiteľstva a následným prerokovaním v orgánoch mestskej časti.    

 
 

Prílohou tohto uznesenia je schválený Programový rozpočet Mestskej časti Košice – 
Sever na rok 2015 (textová časť a tabuľková časť). 
 

 

Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo bolo 13 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 7 : za - 11,  proti – 1,  zdržal sa – 1,  
              uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta požiadal o prednesenie ďalšieho návrhu uznesenia. 
 
 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever ruší Uznesenie číslo 34/2015 zo dňa 
15.4.2015 prijaté na pokračovaní III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti 
Košice – Sever.  
 

Starosta dal o prednesenom návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 8 : za - 12,  proti – 1,  zdržal sa – 0,  

              uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta Gaj uzavrel tento bod rokovania. 
 

 

4.1.  Prerokovanie pozastaveného uznesenia č. 34/2015 
 

Starosta Gaj otvoril diskusiu k tomuto bodu a uviedol, že z dôvodu schválenia nového Programového 

rozpočtu MČ na rok 2015 je tento bod neaktuálny. 
 

Poslanec Gibóda požiadal o vysvetlenie, resp. o odborné stanovisko zo strany MÚ, či MZ MČ Košice – 
Sever musí rešpektovať pri schvaľovaní rozpočtových prostriedkov v programovom rozpočte štruktúru, 

ktorú stanovil starosta MČ, resp. ktorá tu platila doteraz. 

 
Iné príspevky do diskusie neboli. Starosta Gaj uzavrel tento bod rokovania.  

 
                                                                            

5.  Rôzne 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 
Poslankyňa Zimmermannová informovala o zámere výstavby bytového domu na Lomnickej ulici. Táto 

záležitosť bola prerokovaná na Komisii rozvoja MZ. Komisia po vypočutí investora a zástupcu 

obyvateľov danej lokality skonštatovala, že investor svojim zámerom neporušuje žiaden právny 
predpis. Problematické môže byť parkovanie osobných motorových vozidiel, ale investor prisľúbil 

pomoc pri vytváraní parkovacích miest. Navrhla, aby závery z Komisie rozvoja boli schválené aj na 
zasadnutí MZ MČ Košice – Sever.  

 

Pán Hučko informoval o ponuke Ing. Vladimíra Grešša a Ing. arch. Richarda Neufelda na spoluprácu 
v oblasti návrhu statickej dopravy, návrhu nového umiestnenia kontajnerov na komunálny odpad 

a realizácii nových verejných parkovacích miest v predpokladanom rozsahu 14 do termínu kolaudácie 
navrhovaného bytového domu. Predpokladom spolupráce je vydanie právoplatného stavebného 
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povolenia k navrhovanému bytovému domu na Lomnickej ulici a zo strany MČ Košice – Sever 

zabezpečenie všetkých potrebných povolení a náležitostí k realizácii schváleného projektu parkovacích 

miest.   
 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Peter Kalanin, kvórum sa znížilo na 12. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

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

 

b)  na  základe  verejného  prísľubu  stavebníka Ing. Vladimíra Grešša, že pomôže 
s realizáciou parkovacích miest, miestne zastupiteľstvo súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.  

 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 12 poslancov, 

hlasovalo 11 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 9:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 1 nehlasoval,  

              uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanci Bekiaris a Polaček zhodne navrhli zmenu termínu konania poslaneckých dní z dôvodu, že v 
stredu sa väčšinou konajú zasadnutia komisií MZ a aj rokovania miestneho zastupiteľstva. V prípade, 

ak bude Denné centrum obsadené, navrhujú uskutočniť poslanecké dni v budove Miestneho úradu MČ 

Košice – Sever. 
 

Poslanec Filipko odporúča viac propagovať poslanecké dni na webovej stránke MČ, ale aj na 
informačných letákoch MČ.   

 
Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schvaľuje zmenu Uznesenia č. 
26/2015 v texte takto: 
 

a)    „Konanie poslaneckých dní, ktoré sa budú konať s  účinnosťou  od 29.6.2015 
v Dennom  centre  každý pondelok s výnimkou sviatkov, dní pracovného 
pokoja a dní konania miestneho zastupiteľstva v čase od 16.00 do 17.00 hod.“ 

 
b)   dopĺňa text: „ V prípade, že Denné centrum bude obsadené, poslanecký deň sa 

uskutoční v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever.“  
 

Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 12 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 10: za - 10,  proti – 0,  zdržal sa – 2,  
              uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Gibóda navrhuje na niektorom z ďalších rokovaní MZ MČ Košice – Sever predložiť a schváliť 
text uznesenia č. 12/2015 z finančnej komisie o predložení pracovného návrhu Programového 

rozpočtu MČ na roky 2016 – 2018 do konca novembra 2015. Ďalej navrhuje prehodnotiť 

opodstatnenosť kreovania mandátovej komisie na zasadnutiach MZ z dôvodu, že na zasadnutiach MZ 
jednotlivé hlasovania zaznamenávajú skrutátori, ich pracovné hárky sú súčasťou zápisnice a preto 

nevidí zmysel fungovania mandátovej komisie na zasadnutiach MZ.  
 

Poslanec Polaček sa informoval o nových skutočnostiach súvisiacich s Memorandom, ktoré uzavrelo 
mesto Košice s obcou Ťahanovce, ohľadom spolupráci pri ďalšom rozvoji územia a lokality Aničky pri 

Košiciach. Malo sa uskutočniť stretnutie k predmetnému Memorandu na Magistráte mesta Košice. 
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Starosta Gaj reagoval, že uvedené stretnutie na Magistráte mesta Košice sa neuskutočnilo a k danej 

téme nie sú žiadne nové informácie. 
 

Poslanec Filipko navrhol, aby k tejto téme na rokovanie MZ MČ Košice – Sever bol prizvaný aj starosta 
obce Ťahanovce Ing. Ján Nigut. 

 

Poslanec Polaček požiadal kontrolóra, aby v prípade ak sa bude zaoberať uzneseniami MZ MČ Košice – 
Sever, zaslal informácie aj poslancom, najmä k tým uzneseniam, ktoré sú v platnosti, ale nie sú 

v sledovaní. 
 

Kontrolór Hanušin reagoval, že úlohou kontrolóra MČ je kontrolovať proces tvorby a dodržiavanie 
zákonov pri prijímaní a schvaľovaní jednotlivých uznesení MZ a nie je v jeho kompetencii predkladať 

na rokovanie MZ správu o kontrole uznesení MZ. Ďalej informoval, že uznesenia MZ MČ Košice – Sever 

schválené od roku 2010 už preštudoval. 
 

Poslanec Gibóda v tejto súvislosti požiadal starostu MČ, resp. prednostu MÚ o predkladanie správy 
o kontrole plnení uznesení MZ MČ Košice – Sever. 

 

Iné návrhy do diskusie neboli. 
 

Starosta Gaj uzavrel tento bod rokovania.    
 

 
5.1.  Informácia o Uznesení č. 29/2015 

 

Starosta Gaj otvoril diskusiu k tomuto bodu. V úvode informoval o aktuálnej situácii na trhovisku pred 
OC Merkúr. Trhovisko vďaka dohode o nájme sociálnych priestorov s vlastníkom budovy OC Merkúr 

funguje nepretržite naďalej. Iné ponúknuté priestory na sociálne účely pre trhovisko boli 
nevyhovujúce. Vyslovil poľutovanie nad zmarenými finančnými prostriedkami na obnovu trhoviska zo 

strany petičného výboru, ktoré ponúkal investor, resp. vlastník budovy OC Merkúr.  

 
Prednosta Háber doplnil, že Miestny úrad MČ Košice – Sever oslovil MČ Košice – Juh s požiadavkou 

o dodanie zachovalých trhových stolov. Je to v štádiu riešenia. 
 

Poslanec Polaček sa opýtal na konkrétne kroky, ktoré boli vykonané v súvislosti so schváleným 
uznesením MZ č. 29/2015 a to v akom štádiu je príprava koncepcie alternatívneho riešenia obnovy 

trhovísk a o zriadení pracovnej skupiny. 

 
Starosta Gaj odpovedal, že návrh a príprava koncepcie závisí od schválených finančných prostriedkov 

v Programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2015. Návrh pracovnej skupiny na prípravu 
odborného zadania pre riešiteľov alternatívneho riešenia obnovy trhoviska Merkúr bude predložený na 

najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever.   

 
Iné návrhy do diskusie neboli. 

 
Starosta Gaj uzavrel tento bod rokovania.  

 

 
5.2.  Komunitné centrum 

 
Starosta Gaj otvoril diskusiu k tomuto bodu a požiadal prednostu o úvodné slovo k tomuto bodu. 

 
Prednosta Háber informoval, že MČ Košice – Sever sa zapojila do Národného projektu Komunitné 

centrá, ktorý vznikol vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom komunitnej práce bude 

poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom na komunitnej ale aj individuálnej báze, ktorí sú 
v nepriaznivej sociálnej situácií a sú sociálne vylúčení alebo v ohrození sociálneho vylúčenia a nie sú 

schopní sami ani s pomocou rodiny, blízkych osôb, komunity nájsť primerané riešenie svojho 
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sociálneho problému. MČ Košice – Sever zriadením Komunitného centra vytvorila päť pracovných 

pozícií KC. Implementačná agentúra poskytne MČ Košice – Sever finančné prostriedky na pokrytie 

mzdových nákladov zamestnancov KC. Trvanie tohto projektu je 6 mesiacov.  
 

Poslanec Polaček sa opýtal či sa uvažuje o predĺžení projektu, na akú dobu sa uzavreli pracovné 
zmluvy so zamestnancami KC, prečo MZ MČ Košice – Sever nebolo informované o podaní takejto 

žiadosti a či sa zobralo do úvahy aj to, že v zime sú súčasné priestory KC na prácu nie veľmi 

vyhovujúce. V Mestskom zastupiteľstve mesta Košice napríklad schvaľovali aj podanie žiadosti. 
 

Prednosta Háber odpovedal, že sa uvažuje o predĺžení projektu, sleduje sa možnosť zapojiť do ďalších 
výziev. Pracovné zmluvy so zamestnancami KC sú uzavreté na určitú dobu do trvania projektu. 

 
Starosta Gaj doplnil, že informácia o zriadení KC bola predložená na rokovanie miestnej rady. 

Z dôvodu, že KC je 100 % financované z Implementačnej agentúry nebolo potrebné schválenie v MZ 

MČ Košice – Sever. Výmena okien v priestoroch kde pôsobí KC bude odkonzultované s vlastníkom 
budovy mestom Košice. 

 
Iné návrhy do diskusie neboli. 

 

Starosta Gaj uzavrel tento bod rokovania. 
          
                                                               

6.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie V. zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial ešte pekný večer. 
 

Košice, 13.5.2015 

 
Zapísala:  

 
Iveta Pankovičová                                                                  „podpísané“ 

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

 
 

Zápisnicu overili: 
               

Kosmas Bekiaris 
poslanec                                                                               „podpísané“ 

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

 
 

Anna Zimmermannová 
poslankyňa                                                                           „podpísané“ 

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

  
 

Matúš Háber 
prednosta MÚ                                                                       „podpísané“ 

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

 
 

Marián Gaj  
Starosta                                                                               „podpísané“ 

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


