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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

zo  VII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 16.12.2019 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

      

 Prílohy:          Pozvánka na VII. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných zo 16.12.2019 

Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 24.09.2019 do 09.12.2019 
  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace  

október až december 2019 
Ročná správa kontrolóra MČ Košice – Sever o kontrolnej činnosti za rok 2019 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2020 
Rozpočtové opatrenie starostu MČ Košice – Sever v rozsahu splnomocnenia MZ MČ 

Košice - Sever (5. rozpočtové opatrenie)  
Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 (6. rozpočtové 

opatrenie) 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2022 
Odborné stanovisko kontrolóra MČ k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – 

Sever na roky 2020 – 2022 a k návrhu Programového rozpočtu MČ na rok 2020 
Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2020  

Dodatok č. 8 a č. 9 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu 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: pondelok, 16.12.2019, od 15.00 hod. do 16.45 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:    1 (poslanec Pavol Holečko)   

 
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 VII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

a privítal poslancov 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 Milana Baraníka a Ladislava Kuczika. 

 
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 Moniku Kokoškovú a Viliama Beňa. 
 

Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Margitu Šefčíkovú a p. Jána Hučka, 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: Pavol Holečko 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 Vladimír Puškár. 

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

poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní poslanci: Pavol Holečko a Bartolomej Szabó.  

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

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

mandátovú komisiu v zložení:  Monika Kokošková a Viliam Beňo. 
 
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 VII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú vypustiť alebo 

presunúť nejaký bod. 

 
Žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu.  

 
Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý poslanci obdržali a ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 poslancov. Pri hlasovaní neboli prítomní 
poslanci: Pavol Holečko a Bartolomej Szabó.  

 

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

október až december 2019 

7. Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2019 

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2020 

9. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever  

(5. rozpočtové opatrenie) 

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

(6. rozpočtové opatrenie) 

11. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 - 2022  

12. Návrh na odpis starších a nevymožiteľných pohľadávok 

13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

14. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2020 

15. Interpelácie a dopyty poslancov 

16. Rôzne 

17. Záver                                                                                                                                                                                                               
     

                                                                                                                                                                                                  
 4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 24.09.2019 do 09.12.2019 

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.  
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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 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4 za – 11,  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 VI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 23.09.2019 a  

informácia o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí MZ.   
Starosta 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 

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

 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 5:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
6.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace 

     október až december 2019 
 
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že poslanci správu obdržali písomne, má len 
jednu poznámku. Aj v tejto správe aj v ročnej správe mal výhrady, že nedostal niektoré materiály od 

zamestnancov úradu, čo sa týka reakcie na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov. Oceňuje, že sa 
prijalo opatrenie, že táto agenda bola zverená jednému zamestnancovi, ktorý bude zato aj 

zodpovedať. K zlepšeniu už aj došlo, na základe tejto správy mu dnes boli doručené opatrenia aj ich 

plnenie, s povereným zamestnancom sa mu dobre komunikuje a verí, že v budúcnosti už takéto 
konštatovanie v správe nebude.  

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

  
Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
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berie na vedomie 

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti  

za mesiace október až december 2019. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

7.  Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2019 
 

Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý konštatoval, že písomná správa bola poslancom  

doručená a rád odpovie na prípadné otázky. 

  
Starosta otvoril diskusiu. 

 
Do diskusie sa prihlásil zástupca starostu a poslanec Filipko. V súvislosti s predloženým materiálom 

ako aj prácou kontrolóra predložil návrh na odmenu kontrolórovi MČ, ktorý odôvodnil nasledovne: 

„Kontrolór MČ predložil ročnú správu o svojej činnosti. Svoju prácu si vykonával zodpovedne. Často aj 

nad rámec svojho pracovného času bol k dispozícii na rokovaniach MZ a MR. Vykonávané kontroly 

a kontrolné správy boli spracované kvalitne a s jeho prácou vyjadrujeme spokojnosť. Vo svojich 
kontrolách navrhol množstvo opatrení, ktoré môžu prispieť ku skvalitneniu výkonu našej samosprávy“.  

V mene skupiny poslancov predložil návrh na schválenie odmeny kontrolórovi MČ ako samostatné 
uznesenie k tomuto bodu, ktorý prečítal. 

Tento návrh konzultoval s prednostom MÚ, je finančné krytie na vyplatenie tejto odmeny, odmena je 

stanovená v zmysle zákona.   
 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhov uznesení, najskôr sa bude hlasovať o návrhu 
uznesenia k predloženému materiálu a druhé hlasovanie bude o schválení odmeny kontrolórovi MČ.  
 

Poslankyňa Sadovská prečítala prvý návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

b e r i e   n a  v e d o m i e  

Ročnú správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o kontrolnej činnosti za rok 2019. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 7: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Novák) 
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslankyňa Sadovská prečítala druhý návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákonov a predpisov 

a) schvaľuje 
odmenu  kontrolórovi mestskej časti  Ing. Pavlovi  Hanušinovi za kvalitný výkon 

práce kontrolóra a aktívny prístup k riešeniu problémov mestskej časti, vo výške 
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30  %  z mesačného platu stanoveného podľa osobitných predpisov na rok 2019  

za 3 kalendárne mesiace,   

 

b) žiada 
odmenu kontrolóra vyplatiť do 31.12.2019. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 8: za – 9,  proti – 1 (p. Kokošková),  zdržal sa – 0,  
 1 nehlasoval (p. Novák) 
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

8.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2020 

 
Starosta dal slovo kontrolórovi MČ, ktorý vysvetlil pojem ostatné kontroly zahrnuté v návrhu plánu 

kontrolnej činnosti, ide o  
 

a) kontroly vykonávané v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak vec neznesie odklad, 
b)  kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 
 

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

 
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 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie   

1. polroka 2020 

 

b) p o v e r u j e 

  

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa 

schváleného Plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2020.  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Novák) 
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó. 
 

 

9.  Informácia o zmene  rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever      
      (5. rozpočtové opatrenie) 

  
Starosta podal základnú informáciu o zmene rozpočtu – 5. rozpočtovom opatrení, ktoré bolo 

nevyhnutné prijať z dôvodu pokračovania určitých naštartovaných procesov. Súviselo to aj s tým, že 
sa blíži koniec roka, aby niektoré činnosti mohli prebehnúť, aby mohli na tieto činnosti vystaviť  
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objednávky. Ešte bude predložený návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 

2019 - 6. rozpočtové opatrenie, to bude ďalší bod. Rozpočtové opatrenie bolo predtým ako bolo 
prijaté prejednané s predsedom Komisie finančnej. 

  
Starosta otvoril diskusiu. 

Za Komisiu finančnú sa k 5. rozpočtovému opatreniu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, ktorý 

potvrdil, že o príprave 5. rozpočtového opatrenia bol informovaný, následne dňa 11.12.2019 komisia 
prerokovala informáciu o tomto rozpočtovom opatrení a odporučila to prerokovať na tomto miestnom 

zastupiteľstve. Prešli jednu položku po druhej, prednosta MÚ vysvetlil všetky zmeny, na zasadnutí bola 
prítomná väčšina členov komisie, dokonca boli prítomní aj ďalší poslanci.  

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie    

 

Informáciu o zmene rozpočtu - rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 11 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 10: za – 8,  proti – 0,  zdržal sa – 3 (p. Beňo, Sadovská, Tomášová), 
    1 nehlasoval (p. Novák) 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 

10.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 
        (6. rozpočtové opatrenie) 

  
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ p. Luczymu, aby informoval o návrhu zmeny programového 
rozpočtu, ten konštatoval, že poslanci obdržali kompletný materiál k rozpočtovému opatreniu č. 6. 

Rozpočtové opatrenie urobili podľa reálnych príjmov a výdavkov v mestskej časti, každú jednu položku 

či v príjmovej alebo vo výdavkovej časti prebrali na Komisii finančnej. Jediná malá zmena, ktorá nie je 
v rozpočtovom opatrení je tá, že v Programe 7 nedočerpajú nákup výpočtovej techniky, ale potrebujú 

financie v tom istom programe, je to položka Reprezentačné, kde budú ešte do konca roka financovať 
2 akcie pre seniorov plus je tam nedoplatok za kalendáre, ktoré budú distribuované obyvateľom 

mestskej časti. Presúvajú len v rámci Programu 7 sumu 800,- EUR, to je jediný rozdiel, celková suma 
sa nemení. Do konca roka určite urobia ešte rozpočtové opatrenie, ale budú to len drobné úpravy. 

Informoval, že do dnešného dňa ešte nedostali podielové dane z magistrátu. 

Doplnil ho starosta – terénna opatrovateľská služba aj zariadenie opatrovateľskej služby je nastavené 
dobre, robili tam nejaké presuny, ale zároveň tie peniaze nemôžu využiť na nič iné. 

P. Kuczik – potvrdil, že materiál bol predložený do komisie, prebrali ho podrobne, komisia prijala 
odporúčanie prerokovať a schváliť toto 6. rozpočtové opatrenie v predloženom znení plus práve 

prednesenú zmenu.  

 
Poslanec Filipko sa vyjadril, že si osvojil návrh prednostu MÚ a predkladá ho ako pozmeňujúci návrh 

k predloženému návrhu, najprv budú hlasovať o pozmeňujúcom návrhu a potom o celkovom návrhu. 
Potom pozmeňujúci návrh prečítal. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh 1. uznesenia k tomuto bodu. 
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

  

doplnenie zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 (6. rozpočtové 

opatrenie) 

 

Bežné výdavky 

Program č. 7 Podporná činnosť 

Podprogram č. 7.1 Podporná činnosť – správa obce  

27. Nákup výpočtovej techniky     - 800 € 

6. Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie   + 800 € 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11: za – 11,  proti – 1 (p. Tomášová),  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh 2. uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

schvaľuje 

 

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

(6. rozpočtové opatrenie) v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu: 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                                + 5 419 €           

 

Bežné výdavky        + 5 419 € 

Program 1: Služby občanom                                                                                             - 222 € 

Program 3: Komunikácie                                                                                               - 3 162 € 

Program 4: Kultúra a šport                                                                                             - 1 268 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                         - 195 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                           + 5 993 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                        + 4 273 € 

 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové výdavky             + 17 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                             + 17 € 
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Finančné operácie 

 

Príjmy         + 17 € 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                                                                + 17 € 

 

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

na rok 2019 (6. rozpočtové opatrenie). 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 10,  proti – 1 (p. Tomášová),  zdržal sa – 1 (p. Sadovská),  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 
11.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2022 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
Prednosta MÚ p. Luczy povedal, že poslanci dostali kompletný návrh Programového rozpočtu MČ 

Košice – Sever na roky 2020 - 2022, tak ako bol v zmysle zákona o obecnom zriadení zverejnený na 
verejnú diskusiu. Vychádzali z čísiel, ktoré boli vtedy dostupné, potom sa priebežne menili. Pri 

podielových daniach vychádzali z čísla 33,- EUR na obyvateľa mestskej časti, v súčasnosti má mestská 

časť 20 124 obyvateľov, pri tvorbe rozpočtu opatrovateľskej služby a zariadenia opatrovateľskej 
služby na ZOS bolo plánovaných 60 000 EUR, hodina opatrovateľskej služby bola 8,30 EUR, magistrát 

žiadali na rok 2020 o 82 000 hodín. Po rokovaní na magistráte na sociálnom oddelení majú predbežnú 
informáciu, že neschvália 82 000 hodín ale menej, ale výška platby za hodinu nebude 8,30 EUR, ale 

8,59 EUR. Tento návrh prešiel Komisiou finančnou a zhodne navrhujú, aby v mesiacoch január 

a február 2020 išli v rozpočtovom provizóriu, keďže návrh programového rozpočtu mesta Košice nebol 
schválený. Musia vychádzať z reálnych čísiel, ktoré schváli na februárovom rokovaní Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach. 
Starosta požiadal o vyjadrenie p. Kuczika – predsedu Komisie finančnej. 

P. Kuczik – prednosta MÚ povedal východiská, na základe ktorých sa návrh rozpočtu pripravil, tieto 
východiská zatiaľ nie sú potvrdené, komisia odporúča zobrať tento materiál na vedomie. 

Starosta – dnes nevedia presné číslo aké budú podielové dane na obyvateľa, zákonom a VZN 

stanovenú povinnosť predložiť návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022 si splnili, navrhuje 
materiál zobrať na vedomie a zatiaľ neschvaľovať. Návrh uznesenia by sa mal skladať z 3 častí. 

 
Kontrolór MČ – on pripravil odborné stanovisko k tomu návrhu, navrhovaný rozpočet bol pripravený 

ako vyrovnaný, bol spracovaný ako ukladá zákon, návrh bol vyvesený na stanovenú dobu, teda boli 

splnené všetky legislatívne predpoklady pre jeho schválenie, jeho stanovisko a odporúčanie pre 
zastupiteľstvo bolo, aby tento návrh schválili. Na základe nových údajov vo februári bude pripravený 

nový návrh, potom k nemu pripraví znovu stanovisko. 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

1. b e r i e   n a   v e d o m i e 

Odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu 

Mestskej časti Košice - Sever na roky 2020 až 2022 a k návrhu Programového 

rozpočtu mestskej časti na rok 2020 
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2. b e r i e   n a    v e d o m i e 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2020 podľa predloženého návrhu 

 

3. b e r i e   n a   v e d o m i e 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2022 podľa predloženého 

návrhu.         

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13: za – 11,  proti – 1 (p. Tomášová),  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 
12.  Návrh na odpis starších a nevymožiteľných pohľadávok 

 

Starosta požiadal o úvodné slovo k tomuto bodu prednostu MÚ. 
Prednosta MÚ – jedná sa o staré pohľadávky, najstaršia je z roku 1995, prešli ich s p. kontrolórom, 

tieto veci chcú postupne vyčistiť, v kompetencii poslancov je odpísať tieto pohľadávky, aby ich už 
nemuseli evidovať. Sú tam ešte ďalšie veci, ktoré si postupne prejdú, niektoré sú už nevymožiteľné, 

budú poslancov informovať a prípadne spolu hľadať riešenie. 

Starosta – tieto staré veci prebrali s p. kontrolórom, boli navrhnuté nejaké postupy. 
Kontrolór MČ - robil kontrolu pohľadávok, pohľadávky vyplývajú zo sociálnej oblasti a z nájmu, 

osobitné opatrenia netreba prijímať, lebo vo svojej správe dal určité odporúčania, jedno z odporúčaní 
bolo vypracovať manuál ako postupovať, aby sa niečo nezanedbalo a aby po 10-tich rokoch nebolo 

treba odpisovať nejaké pohľadávky. Má to vplyv aj na účtovníctvo, lebo pohľadávka je aktívum. Nie je 

možné zamedziť tomu, aby pohľadávky vznikli, ale je možné zabezpečiť, aby sa s pohľadávkami 
začalo hneď pracovať v reálnom čase a prijali sa opatrenia, aby sa zamedzilo ich narastaniu 

a neskončili ako nevymožiteľné. 
 

Starosta bližšie informoval o 2 pohľadávkach navrhnutých na odpis: 
 

1. Pohľadávka voči Márii Babičovej v sume 124,41 €. Ide o pohľadávku z roku 1995 v celkovej sume 

456,35 €. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo odpis tejto pohľadávky vo 
výške 331,94 € Uznesením č. 196/2013 z XXIII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever dňa 4.4.2013. 

K pohľadávke je v účtovníctve vytvorená opravná položka v sume 124,41 €, čo znamená, že odpis 
pohľadávky nebude mať vplyv na hospodársky výsledok. 

 

2. Pohľadávka voči Karolovi Adamymu z roku 2008 v sume 639,97 € za škodu spôsobenú 
zamestnávateľovi.  

K pohľadávke je v účtovníctve vytvorená opravná položka vo výške 639,97 €, čo znamená, že odpis 
pohľadávky nebude mať vplyv na hospodársky výsledok. 
 

P. Kuczik sa spýtal aký systém starostlivosti o pohľadávky sa chystajú zaviesť po týchto skúsenostiach. 
Odpovedal prednosta - v prvom rade sa vracajú späť, aby veci vyčistili, aby nič neviselo v účtovníctve. 

Doplnila ho p. Šefčíková, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností, že pohľadávky 
exekučne vymáhajú, v tom prípade už nedochádza k premlčaniu. 

Starosta – pohľadávky sledujú v lehote splatnosti, po lehote splatnosti písomne vyzývajú dlžníka na 

úhradu – ide mu 1. výzva, 2. výzva, prípadne ešte predžalobná výzva. Ak dlžník dlh neuhradí, podajú 
na súd návrh na vydanie platobného rozkazu alebo žalobu, aby mali v rukách exekučný titul. Snažia sa 

systém nastaviť tak, aby všetky prípadné pohľadávky mali pod kontrolou, v tejto veci spolu 
komunikujú prednosta, kontrolór MČ a oddelenie právne. 

 

P. Baraník navrhol, že tejto téme by sa mohli venovať na najbližšom zasadnutí Komisie finančnej.  
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P. Novák skonštatoval, že pohľadávky staršie ako z roku 2015 už nie je možné vymôcť právnou 

cestou, spýtal sa koľko je takých pohľadávok a či nie je lepšie odpísať ich naraz. 

Odpovedala p. Šefčíková, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností – dlžníkom dávajú 
podpisovať uznanie dlhu, tam je 10-ročná premlčacia lehota, prípadne podpíšu splátkový kalendár, 

pohľadávky sa odsúhlasujú každý rok.  
Kontrolór MČ – keď robil kontrolu pohľadávok zistil, že nejde o pohľadávky z obchodného styku, spolu 

sú 4 prípady, v 2 starších prípadoch sú dlžníkmi príjemcovia sociálnych služieb, tam to bude ťažšie. Ale 

bolo by predčasné dať ich na odpis, ešte nevykonali všetky kroky na ich vymoženie, nie sú premlčané. 
V evidencii pohľadávok iné staršie nenašiel. V sociálnej oblasti je zákon pokiaľ ide o platenie za 

sociálne služby nastavený tak, že klientovi musí zostať z jeho dôchodku určitá suma, keď to presahuje 
jeho platby, tak neplatí a vznikne pohľadávka. Pohľadávku si treba zabezpečiť. 

 
P. Tomášová k pohľadávke v sociálnych službách informovala, že od nového roku magistrát uzavrie 

nové zmluvy s klientami, je tam možnosť upraviť si služby, ktoré si vedia zaplatiť, už nebude 

štandard. Magistrát prijal uznesenie, že majú predložiť čestné prehlásenie, že nevlastnia 
nehnuteľnosti. Pri námatkových kontrolách sa zistilo, že niektorí dali takéto čestné prehlásenie 

a v katastri nehnuteľností majú zapísaných niekoľko nehnuteľností. Navrhovala by doložiť výpis 
z katastra nehnuteľností. 

 

Starosta informoval, že v oblasti terénnej opatrovateľskej služby aj zariadenia opatrovateľskej služby 
pripravujú pre všetkých klientov nové zmluvy, hoci mesto odporučilo urobiť len dodatky k zmluvám. 

Rozhodli sa urobiť nové zmluvy a informovali o tom mesto, mesto to odsúhlasilo ako správny krok. 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

odpis starších a nevymožiteľných pohľadávok nasledovne:  

- odpis pohľadávky voči Márii Babičovej v sume 124,41 €, 

- odpis pohľadávky voči Karolovi Adamymu v sume 639,97 €. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Tomášová),    
   uznesenie bolo prijaté. 

 
    

13.  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 a stavebných aktivít na území MČ Košice – Sever. 

Najskôr sa venoval vlastným stavebným aktivitám – v posledných dňoch prebehlo dokončovanie 
v rámci revitalizácie a doplnenia herných prvkov na detských ihriskách, zrealizovala sa oprava 

schodiska Hlinkova – Ťahanovské riadky, realizuje sa oprava odvodňovacieho kanálu na Kalvárii, 

urobili sa čiastočné opravy prechodových chodníkov na ul. Čárskeho, Szakkayho a Obrancov mieru. 
 

Čo sa týka stavebných aktivít na území MČ obdržali list z magistrátu ohľadom aktuálnej situácie na 
križovatke Kostolianska cesta. 

Starosta požiadal p. Hučka, vedúceho oddelenia rozvoja MČ o informácie o Kostolianskej. 

P. Hučko – na základe požiadavky mestskej časti magistrát zaslal aktuálnu informáciu o stave postupu 
prípravy realizácie okružnej križovatky pri Crow aréne. Mesto koncom novembra podalo na stavebný  
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úrad, ktorým bude obec Bukovec, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre túto 

križovatku, dňom podania sa začalo územné konanie v tejto veci. Príslušný stavebný úrad vypíše 

oznámenie o začatí konania a určí termín stretnutia. Okrem toho sa zúčastnili stretnutia so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom a riešili časť pozemku, ktorý neslúži pre vodohospodársku 

stavbu, ktorou je ten priľahlý potok, časť toho pozemku sa dotýka aj realizácie. To je príprava pre 
ďalšie konanie, ktoré bude v rámci stavebného. Pre územné konanie stav postačuje, ale k vydaniu 

stavebného povolenia je potrebné vyčistiť aj túto drobnosť. Ide o malú výmeru, nejaký cíp, ale bolo 

potrebné to riešiť, okresný úrad v tom koná ďalej.  
 

Poslanec Filipko sa ospravedlnil z ďalšieho rokovania s odôvodnením, že v rovnakom čase boli zvolané 
2 zasadnutia miestneho zastupiteľstva, musí ísť na zasadnutie MZ MČ Košice – Západ, lebo tam 

predkladá správy. 
Kvórum sa znížilo na 11 poslancov. 

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

P. Kokošková – poďakovala sa, že sa urobil asfalt na Szakkayho ulici a spýtala sa, či sa tam ešte bude 
niečo robiť, napr. parkovanie. 

Reagoval starosta – na Szakkayho sa urobila prvá fáza komunikácia a prístup k obchodnému centru, 

mal byť urobený nejaký projekt, zatiaľ nevidel žiadny projekt systémového riešenia či už 
zjednosmernenie alebo parkovacie miesta. 

 
P. Novák upozornil, že na Kalvárii žľab nad studničkou je vo veľmi zlom stave, aspoň označiť by to 

bolo treba, kým sa to opraví, lebo môže dôjsť k úrazu. 
Reagoval p. Hučko – tieto práce by mali prebehnúť teraz, rošty, ktoré boli zničené sú už objednané, 

túto škodu oznámili aj na polícii. 

Doplnil ho starosta – čo sa týka Kalvárie hore pri kostole boli vymenené 2 žľaby. Má informáciu, že 
v predmetnom žľabe rošty poškodili vodárne s veľkou cisternou, mestská časť podala trestné 

oznámenie, tam treba urobiť komplexnejší zásah, nie je to len výmena roštov. 
 

P. Sadovská sa spýtala, či na Tolstého ul. č. 1 bude realizovaná nejaká oprava a na kontajnery. 

Odpovedal p. Hučko – je tam naplánovaná výplň výtlkov do konca roku, niekde sú až 15 cm hlboké. 
Doplnil ho starosta – bude to zabezpečené dočasne na túto zimu a budúci rok to budú riešiť 

komplexne. 
P. Hučko – čo sa týka kontajnerov časť bola presunutá ako bolo dohodnuté na pracovnom rokovaní 

s obyvateľmi za účasti KOSIT, a. s. a jedna klietka bude presunutá. 

P. Tomášová sa spýtala, či je niekde stanovené v akej vzdialenosti od okien a od vchodových dverí 
môže byť postavený kontajner.  

Reagoval p. Hučko – naše kontajneroviská bohato spĺňajú dostupnosť od brán, skôr ide pri 
umiestňovaní kontajnerov o dohodu medzi jednotlivými bránami a lokalitami. 

Starosta – teraz majú požiadavku na premiestnenie kontajnerov na Komenského 46 - 48, lebo sú na 
hlavnej tepne. Ľudia keď chcú vyhodiť smeti, musia ísť na cestu. 

 

P. Takáčová – upozornila na prístupové cesty k Poliklinike Sever spredu aj zboku, je to tam rozbité 
a môže dôjsť k úrazu. Okrem toho nie je tam kde zaparkovať. 

Odpovedal starosta – prístup ku poliklinike je zabezpečený čo sa týka zimnej údržby aj dostupnosti, 
čakajú, či dôjde k zámene pozemkov, ktorá sa pripravuje už rok. 

 

P. Tomášová – sa spýtala ako sa dajú riešiť žiadosti o zjednosmernenie ulíc napr. Odborárskej, 
Tolstého, Tomášikovej, aby boli možnosti na parkovanie. Navrhuje urobiť anketu, aby sa obyvatelia 

vyjadrili, či chcú zjednosmerniť niektoré cesty. 
Odpovedal p. Hučko - čo sa týka zjednosmernenia ulíc je potrebné spracovať projekt, ak je nejaká 

zaujímavá lokalita, môžu urobiť tak, že najprv zmapujú záujem občanov a až tak dajú kresliť projekt. 
Zjednosmernenie ul. Hroncovej riešili rok a detaily sa ešte stále doťahovali a pred zimou sa menili 

značky. Je to citeľný zásah pre ľudí, ktorí tam bývajú dlhodobo a vnímajú to niekedy aj negatívne. 

Keď zvolia lokalitu, treba to zverejniť, dať možnosť ľuďom sa vyjadriť, aby mali spätnú väzbu 
a potom ten zámer prejednať v komisii. Celú realizáciu zjednosmernenia Hroncovej robilo mesto. 
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P. Puškár sa spýtal, či sa nedá v stavebných veciach urýchliť komunikácia s mestom, od februára 

čakajú na Podhradovej na 2 priechody a na opravu verejného osvetlenia.  

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 
 

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 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
14.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
       Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 2020 

 
Starosta informoval, že z Magistrátu mesta Košice emailom potvrdili termíny konania zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach, budú sa konať vo štvrtok. Poslanci obdržali harmonogram 

plánovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2020, navrhli termíny konania 

v pondelok, aby vedeli operatívne reagovať na uznesenia prijaté v meste.   

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever: 

 

 24.02.2020 (pondelok) o 15.00 hod. 

 27.04.2020 (pondelok) o 15.00 hod. 

 22.06.2020 (pondelok) o 15.00 hod. 

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever: 

 

Miestna rada sa dohodla, že jej zasadnutia sa budú konať vždy jednu hodinu pred zasadnutím 

miestneho zastupiteľstva 

 

 24.02.2020 (pondelok) o 14.00 hod. 

 27.04.2020 (pondelok) o 14.00 hod. 

 22.06.2020 (pondelok) o 14.00 hod. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Poslanec Beňo – termín 24.2.2020 to je týždeň pred voľbami, nebude to pre zamestnancov miestneho 

úradu veľká záťaž a nebol by vhodnejší termín 1.3.2020 ? 
Starosta odpovedal, že od 1.3.2020 začínajú jarné prázdniny pre Košický a Prešovský kraj, preto dali 

termín hneď po konaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Pred miestnym zastupiteľstvom je 

najkomplikovanejšia príprava materiálov a to bude predtým. 
 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
 

 



Zápisnica zo VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 16.12.2019                 strana  14  

Overili: 
 

 

Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie  

 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever na 1. polrok 2020 podľa predloženého návrhu.                      

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   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 informoval o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – 

Sever. Dňa 18.09.2019 bol vydaný Dodatok č. 8 s účinnosťou od 19.09.2019 a dňa 22.10.2019 bol 

vydaný Dodatok č. 9, ktorý nadobudol účinnosť dňa 31.10.2019.  
 

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

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. 17: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
17.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým poslancom aj zamestnancom 
poďakoval za ročnú činnosť, spoluprácu a súčinnosť. Poďakoval obzvlášť za spoluprácu v poslednom 

období, keď sa intenzívnejšie stretávali pri organizovaní podujatia „Od Kataríny po Advent“. Je rád, že 
spolupráca a komunikácia, ktorú rozbehli v septembri minulého roka funguje ďalej, musia nachádzať 

to, čo ich spája, nie všetko sa vyrieši k spokojnosti všetkých, ale má pocit, že sú pripravení prijímať 
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kompromisy. Vyslovil presvedčenie, že takto budú fungovať aj ďalšie 3 roky a posúvať mestskú časť 

ďalej. Poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa zdravia.  

 
 

Košice, 16.12.2019 
 

 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová                                                                    „podpísané“ 
zapisovateľka              ................................................... 

 
Zápisnicu overili: 

 

Milan Baraník 
poslanec                                                                                  „podpísané“ 

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

 

Ladislav Kuczik 
poslanec            „podpísané“ 

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

 
 

Peter Luczy 

prednosta MÚ             „podpísané“ 
                                                                    ................................................... 

 
 

 

František Ténai  
starosta              „podpísané“ 

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


