Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
zo VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 23.09.2019

Prílohy:

Pozvánka na VI. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever
Listina prítomných z 23.09.2019
Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 13.06.2019 do 15.09.2019
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace
júl až september 2019
Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na obdobie
2. polroka 2019
Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2019
Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení VZN MČ Košice – Sever
č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
Dodatok č. 5, 6, 7 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ Košice – Sever
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ

Zápisnica zo VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 23.09.2019
Overili:

strana

1

Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

pondelok, 23.09.2019, od 15.00 hod. do 16.15 hod.

Počet zvolených poslancov: 13
Počet prítomných:

11 – podľa priloženej prezenčnej listiny

Počet neprítomných:

2
poslanci Milan Baraník a Lukáš Novák - ospravedlnení

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 VI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
a privítal poslancov, hostí aj zamestnancov mestskej časti.
Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 8 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 Andreju Takáčovú a Pavla Holečka.
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Ivetu Pankovičovú.
Starosta Ténai navrhol: do návrhovej komisie poslancov Máriu Sadovskú a Vladimíra Puškára.
Starosta Ténai navrhol: do mandátovej komisie poslancov Máriu Tomášovú a Ladislava Kuczika.
Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Máriu Ďurčanskú a p. Slávku Vacovú, ktorí budú vykonávať
funkciu skrutátorov.
Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 8
poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Martin Rogovský, Bartolomej Szabó a Jozef Filipko.

Hlasovanie č. 1:

za - 8, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo:
návrhovú komisiu v zložení: Mária Sadovská a Vladimír Puškár.

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 8
poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Martin Rogovský, Bartolomej Szabó a Jozef Filipko.

Hlasovanie č. 2:

za - 8, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo:
mandátovú komisiu v zložení: Mária Tomášová a Ladislav Kuczik.

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 VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú presunúť nejaký bod.
Poslankyňa Kokošková navrhla zmenu poradia - bod č. 11 Informácia o stavebných aktivitách v MČ
Košice – Sever prerokovať na začiatku zasadnutia, zaradiť ho ako bod 3/1.
Starosta navrhol doplniť do programu bod č. 10/1. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre účel
priznania príspevku na stravovanie.
Iné návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu.
Starosta konštatoval, že v tomto bode programu prebehnú 3 hlasovania: prvé bude o pôvodnom
programe, ďalšie 2 hlasovania budú o 2 pozmeňujúcich návrhoch.
Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 8 poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Martin
Rogovský, Bartolomej Szabó a Jozef Filipko.

Hlasovanie č. 3:

za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0,
pôvodný program rokovania bol schválený.

Starosta dal hlasovať o zmene poradia bodu 11., ktorý bude presunutý na začiatok rokovania a bude
označený ako bod 3/1. Pri hlasovaní bolo prítomných 8 poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní
poslanci: Martin Rogovský, Bartolomej Szabó a Jozef Filipko.

Hlasovanie č. 4:

za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0,
presun bodu 11 na začiatok rokovania a jeho prečíslovanie na bod 3/1
boli schválené.

Starosta dal hlasovať o doplnení bodu č. 10/1. do programu rokovania. Hlasovalo 8 poslancov. Pri
hlasovaní neboli prítomní poslanci: Martin Rogovský, Bartolomej Szabó a Jozef Filipko.

Hlasovanie č. 5:

za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0,
doplnenie bodu 10/1. do programu rokovania bolo schválené.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo celý program VI. 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
3/1. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever
5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace
júl až september 2019
7. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
8. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2019
9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
10. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení VZN MČ Košice – Sever
č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
10/1. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre účel priznania príspevku na stravovanie
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12. Interpelácie a dopyty poslancov
13. Rôzne
14. Záver
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Martin Rogovský, kvórum sa zvýšilo na 9.
3/1.

Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever

Starosta úvodom zhrnul, že poslanci obdržali Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever,
ktorá pozostáva: z vlastných stavebných aktivít, stavebných aktivít na území MČ Košice – Sever
a z prebiehajúcich zámerov.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Vyjadrila sa predsedkyňa Komisie rozvoja p. Tomášová – komisia prerokovala stavebné aktivity v MČ
Košice – Sever a podané informácie zobrala na vedomie.
Starosta požiadal o vyjadrenie p. Hučka, vedúceho oddelenia rozvoja MČ.
P. Hučko – doplnil informáciu ohľadom bytového domu na Podhradovej, obdržali oznámenie zo
stavebného úradu, že začínajú nové územné konanie ohľadom stavby bytového domu, vrátilo sa to
z druhostupňového odvolacieho orgánu, ktorý to vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie,
ktoré by malo prebehnúť 4. októbra 2019.
Poslankyňa Kokošková povedala, že neobdržala návrh ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019,
lokalita Tlačiarne, ku ktorému sa poslanci majú vyjadriť.
Reagoval p. Hučko - návrh je zverejnený na webovej stránke MČ v sekcii Územný plán mesta Košice,
tam ju k dispozícii návrh regulatívov pre úpravu územného plánu, bolo aj verejné prerokovanie na
úrovni mesta a štúdia bola taktiež prezentovaná na verejnom stretnutí s občanmi priamo v sídle
tlačiarní, materiály sú všade zverejnené. V súčasnosti plynie 30-dňová lehota, počas ktorej sa
verejnosť môže k návrhu vyjadriť. V tomto termíne je povinná aj Mestská časť Košice – Sever oznámiť
svoje stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii.
P. Tomášová k tomu dodala, že partnerom tlačiarní nie je mestská časť, ale mesto.
Poslanec Holečko doplnil, že dnes sa nevyjadrujú ku žiadnej budove ani stavbe, len k tomu, či tu chcú
mať priemyselný park alebo polyfunkčný objekt.
Poslanec Beňo zdôraznil, že mestská časť je účastníkom územnoplánovacieho konania.
P. Hučko – v návrhu uznesenia je uvedené, že stanovisko vydá mestská časť a podpíše to starosta.
P. Sadovská sa spýtala, kde je detské ihrisko Tolstého 5.
Odpovedal p. Hučko, že sa nachádza v dvorovej časti vo vnútrobloku, má sa tam doplniť jeden
z herných prvkov, majú dokumentáciu, túto požiadavku od občanov evidujú ešte z minulého roka.
Poslanec Puškár sa ešte vrátil k bytovému domu Podhradová, majú informáciu, že investor je ochotný
pristúpiť na požiadavku občanov a zmeniť prízemie na polyfunkciu, či majú v tejto fáze nastoliť túto
požiadavku.
Odpovedal p. Hučko - začína nové územné konanie, investor a stavebný úrad sa musí vysporiadať
s vytknutými nedostatkami nadriadeného orgánu a odstrániť ich. Projekt pre územné rozhodnutie
neobsahuje až tak podrobnú dokumentáciu, teraz ide o samotné umiestnenie stavby, detaily sa tam
ešte neriešia, podrobnú dokumentáciu aj s návrhom nemajú k dispozícii, je k nahliadnutiu na
stavebnom úrade. Len čo to bude možné pôjdu sa na stavebný úrad pozrieť sa, či ten nový návrh je
ako pôvodný alebo došlo k nejakým zmenám.
Starosta – majú informáciu, že búracie povolenie bude vydané až po ukončení nájomného vzťahu,
nájomný vzťah medzi majiteľom objektu a lekárňou trvá do 30.6.2020.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 10.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia.
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
berie na vedomie
Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever a
odporúča
starostovi Mestskej časti Košice - Sever k návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej
aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne vydať kladné
stanovisko.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov.

Hlasovanie č. 6

za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

4. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 13.06.2019 do 15.09.2019
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 v správe. Okrem formálnych stretnutí
absolvoval aj neformálne stretnutia s občanmi mestskej časti, s primátorom mesta Košice p.
Polačekom, s námestníkmi primátora, so zamestnancami Magistrátu mesta Košice a s riaditeľmi a
vedúcimi zamestnancami podnikov mesta Košice.
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.
Poslanec Puškár prečítal 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 10 poslancov.

Hlasovanie č. 7

za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice - Sever
Starosta konštatoval, že materiál k tomuto bodu poslanci obdržali mailom, sú v ňom informácia
o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení IV. a V. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 21.06.2019
a 29.07.2019, informácia o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí MZ a informácie o plnení úloh
vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever počas volebných období 2014 – 2018 a 2010 – 2014.
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Starosta 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 10 poslancov.

Hlasovanie č. 8:

za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace
júl až september 2019
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že všetko je uvedené v správe, radšej by
odpovedal na otázky.
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
berie na vedomie
Správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti
za mesiace júl až september 2019.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov.

Hlasovanie č. 9:

za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

7. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever
na 2. polrok 2019
Starosta dal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že z Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
navrhuje vypustiť kontrolu prenájmu majetku a plán kontrolnej činnosti navrhuje doplniť o kontrolu
plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou pokladne na základe Správy č.
6/2018. Ak bude zo strany poslancov požiadavka vykonať inú kontrolu, majú plné právo zmeniť to aj
teraz na zasadnutí zastupiteľstva.
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec a zástupca starostu Jozef Filipko, kvórum sa zvýšilo na 11.
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Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) s c h v a ľ u j e
zmenu Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na 2. polrok
2019
b) p o v e r u j e
kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa schválenej
zmeny.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov.

Hlasovanie č. 10:

za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

8. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2019
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ p. Luczymu, ktorý povedal, že tento bod je zaradený do
programu VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever v zmysle § 12 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, na
základe ktorého majú obce povinnosť počas rozpočtového roka kontrolovať hospodárenie s
rozpočtovými prostriedkami a monitorovať plnenie programov obce. Ide o polročné hospodárenie
mestskej časti počas rozpočtového roka, monitorovacia správa má textovú a tabuľkovú časť.
Tabuľková časť obsahuje presné číselné vyjadrenia. V textovej časti je popis jednotlivých programov,
podprogramov, čerpanie schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a reálneho čerpania
k 30.6.2019.
Predseda Komisie finančnej poslanec Kuczik doplnil, že monitorovacia správa bola prejednaná
v Komisii finančnej, ktorá odporučila monitorovaciu správu zobrať na vedomie.
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever
berie na vedomie
Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever k 30.06.2019.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov.

Hlasovanie č. 11:

za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.
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9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
Starosta opäť odovzdal slovo prednostovi MÚ p. Luczymu, ktorý povedal, že tento bod predkladajú
z dôvodu reálneho čerpania na základe reálnych potrieb mestskej časti. Zmeny, ktoré urobili, prebrali
aj v niektorých komisiách – v Komisii kultúry a v Komisii finančnej. Boli to zmeny či už v príjmovej
časti, keď získali viac zdrojov z magistrátu, boli rozdelené do jednotlivých kategórií, takisto v tých
položkách, ktoré šetria alebo nevyužívajú, z dôvodu, že potrebujú krytie na rôzne nepredvídané
výdavky. Návrh zmeny rozpočtu je vyrovnaný a snažia sa, aby bol celý využitý. Je však veľmi napätý,
preto sa snažia šetriť vo všetkých položkách ako sa dá.
Starosta otvoril diskusiu.
Za Komisiu finančnú sa k návrhu zmeny rozpočtu na rok 2019 k 4. rozpočtovému opatreniu vyjadril jej
predseda poslanec Kuczik, ktorý potvrdil, že tento návrh bol komisiou prejednaný, reaguje na zmeny
ktoré vznikli, doporučujú schváliť tieto zmeny, tak ako boli predložené úradom, predpokladá, že
v ďalších mesiacoch určite ešte dôjde k nejakým úpravám.
Poslankyňa Sadovská konštatovala, že rozpočet bol upravovaný v auguste a spýtala sa, či sú to v tejto
zmene vzaté tie prostriedky, ktoré schvaľovali v auguste, konkrétne ul. Tolstého.
Reagoval prednosta MÚ - v auguste robili zmenu rozpočtu na základe výzvy z magistrátu, aby mohli
žiadať finančné zdroje z magistrátu, v žiadnej inej kolónke nerobili zmeny. Toto sú zmeny, ktoré riešia
v rámci fungovania úradu.
Vysvetlil kontrolór MČ – treba vnímať miestne určenie, na čo pôjdu prostriedky a finančné určenie
príslušnej kategórie rozpočtu, napr. v kolónke údržba ciest, chodníkov a vpustí je navýšenie sumy,
nerozpisujú sa podrobnosti, sledované je v rozpočtovej klasifikácii príjmov a výdavkov. Je to
premietnuté v celkovej výške vo finančnom vyjadrení a konkrétne akcie sú uvedené v prijatom
uznesení z augusta 2019.
Starosta uviedol, že v 3. rozpočtovom opatrení navýšili položku údržba ciest, chodníkov, vpustí
v medziblokovom priestore o 25 000,- € a ešte predtým v 2. rozpočtovom opatrení o 4 000,- €.
Poslankyňa Tomášová informovala o liste z mesta Košice, ktorý podpísal primátor a prečítala akcie,
ktoré mestskej časti schvaľuje, oprava chodníkov na Tolstého ul. tam nie je zahrnutá, hoci sa o nej
hovorí už viac ako 12 rokov. Teraz je havarijný stav na Podhradovej, nebudú tam presunuté peniaze ?
P. Hučko – havarijný stav, ku ktorému došlo z poruchy prípojky sa bude riešiť mimo toho.
Poslanec Szabó – sa spýtal, či je už známa výška súdneho sporu so zamestnancom.
Odpovedal starosta, že ešte nie, keď robili zmenu rozpočtu predpokladali, že to bude takto vyriešené,
na dohodu sú potrebné 2 strany, nemá pocit, že druhá strana sa chce dohodnúť, na 8.10.2019 je
vytýčené súdne pojednávanie. Je ešte jeden živý súdny spor, ktorý mestská časť prehrala, bola
vyzvaná, aby vstúpili do rokovania, keď sa nepodarí vyriešiť ten prvý súdny spor, pokúsia sa vyriešiť
ten druhý.
Doplnil ho prednosta MÚ - pri spracovaní rozpočtu vychádzal z toho, čo mohli podľa platných právnych
predpisov ponúknuť zamestnancovi, ponúkli mu maximum, preto dochádzalo k takým zmenám, že
museli šetriť na iných položkách, aby dokázali naplniť položku odškodnenia súdneho sporu aj odchodu
do dôchodku, ktorá vyplýva z kolektívnej zmluvy.
Poslankyňa Kokošková sa spýtala, či mestská časť môže postihnúť bývalého štatutára ohľadom tých
súdnych sporov, lebo mestskej časti spôsobil škodu.
Starosta požiadal o stanovisko p. Šefčíkovú, vedúcu oddelenia právneho a organizačných činností.
P. Šefčíková – náš právny poriadok nepozná zodpovednosť starostu alebo verejných funkcionárov za
výkon funkcie. Je to riziko spojené s touto prácou a rozhodnutie, ktoré sa môže zdať jeden deň ako
dobré, sa časom môže ukázať ako nesprávne. Priama zodpovednosť neexistuje, jedine cez
trestnoprávnu zodpovednosť, kde by museli podať trestné oznámenie na bývalého p. starostu za
porušenie povinností pri správe cudzieho majetku, ak by ho uznali vinným, v takom prípade by mohli
uplatňovať náhradu škody.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril.
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Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 v predloženom znení
(4. rozpočtové opatrenie):
Bežný rozpočet
Bežné príjmy

+ 16 260 €

Bežné výdavky
Program 1: Služby občanom
Program 2: Odpadové hospodárstvo
Program 3: Komunikácie
Program 4: Kultúra a šport
Program 5: Prostredie pre život
Program 6: Sociálne služby
Program 7: Podporná činnosť

+ 16 260 €
- 3 400 €
+ 135 €
+ 3 998 €
+ 1 300 €
+ 2 000 €
+ 5 000 €
+ 7 227 €

Súčasťou uznesenia sú tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever
na rok 2019 (4. rozpočtové opatrenie).
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 11 poslancov.

Hlasovanie č. 12:

za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1,
uznesenie bolo prijaté.

10. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení VZN MČ Košice – Sever
č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
Starosta otvoril diskusiu.
Za Komisiu sociálnu sa k návrhu VZN MČ Košice – Sever č. 54/2019 vyjadril jej predseda poslanec
Puškár, ktorý povedal, že Komisia sociálna sa na svojom zasadnutí návrhom zaoberala. Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom je predkladaný
s cieľom zosúladiť Nariadenie s platnou legislatívou a Štatútom mesta Košice. Návrh nariadenia
vychádza z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zdôraznil, že vo Všeobecne záväznom nariadení MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej
pomoci občanom sa mení znenie § 1 ods. (1) a druhou zmenou je, že v § 5 ods. (10) sa vypúšťajú
prílohy žiadosti:
 právoplatné rozhodnutie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky alebo
príspevkov v hmotnej núdzi
 čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.
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Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril.
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 54/2019, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní
sociálnej pomoci občanom.
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 11 poslancov.

Hlasovanie č. 13:

za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

10/1. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre účel priznania príspevku
na stravovanie
Starosta otvoril diskusiu.
O slovo sa prihlásil predseda Komisie sociálnej poslanec Puškár, ktorý pripomenul súčasný stav:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Uznesením č. 33/2019 dňa 14.02.2019 s účinnosťou od 01.04.2019
a Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever Uznesením č. 17/2019 zo dňa 25.02.2019
s účinnosťou od 01.04.2019 schválilo príspevok na stravovanie dôchodcov, v závislosti od výšky
dôchodku. Príspevky mesta Košice a Mestskej časti Košice – Sever v závislosti od výšky dôchodku sú
v súčasnosti poskytované nasledovne:
Výška priznaného
dôchodku

Výška príspevku mesta
Košice

Výška príspevku MČ
KE - Sever

Cena 1 stravného lístka

Do 400,00

1,00 €

0,20 €

1,30 €

Od 400,01 €

0€

0,0 €

2,50 €

Mesto Košice z dôvodu, že má vyčerpanú svoju kapitolu len na vyše 30 %, plánuje spraviť zmenu,
mesto chce zvýšiť hranicu dôchodku do 415 €, v mestskej časti sa jedná o 10-15 klientov, o toľko
obedov by sa malo variť viac.
Do programu IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré zasadalo dňa 19.09.2019 bol
zaradený bod č. 25 Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného
príspevku na stravovanie dôchodcov. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach bolo prerušené
a o uvedenom bode by malo mestské zastupiteľstvo rokovať na pokračovaní IX. zasadnutia dňa
3.10.2019. Ak bude hranica dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie
Mestským zastupiteľstvom schválená, komisia sociálna navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej
časti Košice – Sever zosúladiť hranice pre poskytnutie príspevku, poskytovaného mestom Košice
a Mestskou časťou Košice – Sever nasledovne:
Výška priznaného
dôchodku

Výška príspevku MČ
KE - Sever

Do 415,00

0,20 €

Od 415,01 €
0,0 €
Ak by mesto neodsúhlasilo zvýšenie na 415 €, tak v mestskej časti by ostalo 400 € ako doteraz.
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Doplnil ho starosta - na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa dostali k bodu 11 z 55 plánovaných
bodov, mesto chce zvýšiť hranicu na 415 €, mestská časť to chce kopírovať, aby boli rovnako
stanovené podmienky, aby prispievala tým nižším príjmovým skupinám na poskytovanie obedov.
Mesto by malo prispievať 1 € a mestská časť 20 centami na 1 obed, týka sa to len obyvateľov
Mestskej časti Košice – Sever.
Kontrolór MČ odporučil, aby návrh uznesenia doplnili o písmeno c) platnosť a účinnosť uznesenia je
podmienená prijatím uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach v tejto veci.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril.
Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) ruší Uznesenie č. 17 / 2019 schválené na II. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Sever zo dňa 25.02.2019.
b) schvaľuje posun hraníc dôchodku pre priznanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov
zo súčasných 400,00 € na 415,00 €, pričom výška príspevku poskytovaného Mestskou časťou
Košice – Sever zostane zachovaná a to nasledovne:

Výška dôchodku
Do 415,00 €
Nad 415,01 €

Výška príspevku
0,20 €
0€

c) platnosť a účinnosť uznesenia je podmienená prijatím uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach v tejto veci.
Termín:
V prípade, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na pokračovaní IX. zasadnutia schváli
zmenu účelového príspevku na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé
mestské časti nasledovne:
Výška dôchodku
Do 415,00 €

Výška príspevku mesta
Košice
1,00 €

Nad 415,01 €

0€

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 11 poslancov.

Hlasovanie č. 14:

za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

Zápisnica zo VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 23.09.2019
Overili:

strana

11

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

13. Rôzne
Poslankyňa Sadovská informovala, že na Komisii kultúry prebrali viacero bodov. Je záujem v Kultúrnospoločenskom centre založiť tanečný krúžok a literárny klub. Tanečný krúžok by mal byť pre
dôchodkyne a literárny klub pre mládež a dospelých. Ohľadne Adventu sa na komisii dohodli, že ho
zabezpečí Komisia kultúry a poslanci v spolupráci s úradom. Aby to bolo lacnejšie, budú spolupracovať
so školami, kde sú aj členmi školských rád. Úrad tiež má s týmito kultúrnymi akciami skúsenosti.
Preberali to so starostom, nejaké kroky sa už urobili, návrh, čo bude koľko stáť, je pripravený. Je to
už rozpracované a bude sa to postupne upresňovať. Advent by mal trvať 8 dní, je potrebné technické
zabezpečenie – pódium, osvetlenie, ozvučenie. Ešte bude zasadať komisia a bude sa konať porada na
úrovni starostu aj pracovné stretnutie poslancov. Chcú osloviť čo najviac poslancov, aby pomohli, ak
budú mať záujem, budú vítaní.
Doplnil ju starosta - Advent sa bude konať od 24.11.2019 do 1.12.2019, kedy je 1. adventná nedeľa,
vtedy slávnostne zapália 1. adventnú sviečku. Vyčlenených na celú akciu je 3 000 € aj na technické
vybavenie aj na program.
P. Kokošková sa spýtala, či je už niekto vybratý na technické zabezpečenie.
Reagoval starosta – súťaž zatiaľ nebola, majú nejaký cenový odhad, prebehne verejné obstarávanie.
Poslanec Kuczik sa spýtal, či akcia bude nazvaná a propagovaná pod názvom Advent, keďže skončí
ešte pred samotným Adventom.
Odpovedala p. Sadovská, že určite nie, hovorili o tom aj na komisii, je to len pracovný názov.
Kontrolór MČ – upozornil na 2 veci, keďže robil kontrolu Adventných trhov za 2 roky. Na každú akciu
by malo byť pripravené organizačno-technické zabezpečenie so všetkými náležitosťami, je to jedno
z opatrení z výsledkov jeho kontroly. Druhá vec je, že v programovom rozpočte aj v tabuľkovej časti je
to nazvané Advent na Mieri. Treba to zmeniť, aby to bolo v súlade s rozpočtom, na ekonomickom
oddelení zmenia názov položky, čo nie je problém. Ešte sa vyjadril k verejnému obstarávaniu, zákon
o verejnom obstarávaní je teraz dosť pružný. Ak zákazka na dodávku tovaru a služieb neprekročí
hodnotu 2 000 € v jednotlivom prípade, nemusí sa verejné obstarávanie robiť. Je na obstarávateľovi,
či si urobí nejaký prieskum trhu, ale netreba to dokumentovať.
Reagoval starosta – položka je vytvorená, zmení sa názov položky. Chceli by do konca októbra vydať
občasník a tam by to malo mať aj názov aj program. Musia si povedať, kto každý vystúpi, aký bude
program, na základe toho vedieť, aké veľké pódium potrebujú, či ho treba zastrešiť, nasvietiť, určite
ho treba ozvučiť. Podľa všeobecných požiadaviek účinkujúcich, nastavia technické podmienky.
Poslanec Filipko informoval, že s niektorými poslancami mali pracovné stretnutie a dohodli sa, že
vzhľadom na 8-dňový program na Adventných trhoch nemá zmysel robiť nasledujúci deň poslanecký
deň, teda poslanecký deň dňa 2.12.2019 sa ruší. S poslankyňou Sadovskou pripravia rozpis
poslaneckých dní na 1. polrok 2020, v občasníku Severák v októbri 2019 budú zverejnené termíny
poslaneckých dní na 1. polrok 2020. Predpoklad je, že ešte v 1. polroku 2020 vyjde ďalší občasník,
tam zverejnia termíny na 2. polrok 2020.
Starosta informoval o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice –
Sever. Dňa 25.04.2019 bol vydaný Dodatok č. 5, 18.06.2019 bol vydaný Dodatok č. 6 a dňa
20.08.2019 Dodatok č. 7. Ďalej informoval, že pripravujú na deň 3.10.2019 o 14.00 hod. v Kultúrnospoločenskom centre podujatie Úcta k starším, na ktoré poslancov pozýva.
Poslanec Puškár upriamil pozornosť na 16. október 2019, kedy je Európsky deň záchrany života. Pre
zamestnancov aj pre klientov ZOS budú ukážky používania automatického externého defibrilátora s p.
Kertésom. O týždeň nato dňa 23.10.2019 bude preškolenie zamestnancov mestskej časti aj poslancov,
ktorí budú mať záujem, bude to s vydaním oficiálneho certifikátu.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril.
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Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia.
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 11 poslancov.

Hlasovanie č. 15:

za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

14. Záver
Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým prítomným poďakoval za účasť a
ukončil rokovanie VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Košice, 23.09.2019
Zapísala:
Iveta Pankovičová
zapisovateľka

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

Zápisnicu overili:
Andreja Takáčová
poslankyňa

Pavol Holečko
poslanec

Peter Luczy
prednosta MÚ

František Ténai
starosta

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

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

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

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