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ZÁPISNICA 

  
 

z  VIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 24.02.2020 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
      

 Prílohy:          Pozvánka na VIII. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných z 24.02.2020 

Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 10.12.2019 do 14.02.2020 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 
Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace  

január a február 2020 
Rozpočtové opatrenia starostu MČ Košice – Sever (7. rozpočtové opatrenie a 8. 

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 
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, 24.02.2020, od 15.00 hod. do 17.30 hod. 
      

Počet  zvolených poslancov: 13 
 

Počet prítomných:  13 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:    0   

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

    Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 
    Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice – Sever 

 

Priebeh rokovania: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Ing. František Ténai, MBA otvoril VIII. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov, hostí aj zamestnancov mestskej časti.  
 

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 12 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 Máriu Tomášovú. 
 

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

 
Starosta Ténai navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Máriu Sadovskú a Vladimíra 

                                  Puškára.  
 

Starosta Ténai navrhol: do mandátovej komisie poslancov Pavla Holečka a Lukáša Nováka.  
 

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 12 

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

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

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Mária Sadovská a Vladimír 
Puškár. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 
poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

 
Hlasovanie č. 2:  za - 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 
mandátovú komisiu v zložení: Pavol  Holečko a Lukáš Novák. 

 
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 VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú vypustiť alebo 

presunúť nejaký bod. 

 
Zástupca starostu a poslanec Jozef Filipko navrhol doplniť bod 3.1. Krátke vystúpenie p. Dancákovej z 

Únie žien Slovenska.  
 

Pán starosta uviedol, že ho oslovili p. Čuchran a p. Bodák, ktorí by sa chceli vyjadriť k stavbe 
bytového domu na Lomnickej ulici v bode 11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever. 

Poslankyňa Kokošková navrhla presunúť aj tento bod na začiatok rokovania, po vyjadreniach 

menovaných pánov, že majú čas počkať, tento návrh stiahla.    
 

Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý poslanci obdržali a ktorý bol zverejnený na úradnej 
tabuli a webovej stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 12 poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný 

poslanec Bartolomej Szabó.  

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

       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 

Potom dal starosta hlasovať o doplnení bodu 3.1. Krátke vystúpenie p. Dancákovej z Únie žien 

Slovenska.  
 

Hlasovanie č. 4:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    doplnenie  programu o bod 3.1. bolo schválené. 

  

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo celý program VIII. 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.Krátke vystúpenie p. Dancákovej z Únie žien Slovenska 

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  

január a február 2020 

7. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever 

na rok 2019  (7. rozpočtové opatrenie a 8. rozpočtové opatrenie) 

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

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

verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever 

10. Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

12. Interpelácie a dopyty poslancov 

13. Rôzne 

14. Záver                                                                                                                                                                                                       
     

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

    celý program rokovania MZ bol schválený.  
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3.1.  Krátke vystúpenie pani Dancákovej z Únie žien Slovenska 
 

Pani Dancáková poďakovala poslancom za umožnenie vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva a pánovi 
starostovi poďakovala za poskytnutie priestoru v Kultúrno – spoločenskom centre dňa 17. februára 

2020 v dopoludňajších hodinách na výročnú členskú schôdzu. Únia žien Slovenska oslavuje tohto roku 

75. výročie, pozvala na 53. ročník Vansovej Lomničky, ktorej krajské kolo sa uskutoční 28. marca 2020 
v sobášnej sieni Starej radnice. Je to prednes poézie a prózy žien od 18 - tich rokov do 

neobmedzeného veku. Na záver popriala zastupiteľstvu úspešné zasadnutie. 
  

                                                                                                                                                                                                               
4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 
 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 10.12.2019 do 14.02.2020 
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 obyvateľmi 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. 
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie 

Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 6 za – 12,  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 bol zverejnený, poslanci ho obdržali aj mailom, sú v 

ňom informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení VII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 
16.12.2019 a  informácia o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí MZ.   

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Filipko a povedal, že ani 
miestna rada nemala pripomienky k tomuto materiálu a odporučila ho zobrať na vedomie.  

Starosta uzatvoril diskusiu. 
  

Poslanec Puškár prečítal 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 12 poslancov. 
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 Hlasovanie č. 7:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
6.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace 
      január a február 2020 
 
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že poslanci správu obdržali písomne, to 
podstatné je tam zhrnuté, rád odpovie na otázky. Stále platí, že ak majú poslanci záujem oboznámiť 

sa s komplexnou správou, je k dispozícii pre každého poslanca, treba sa ohlásiť a prísť za ním, 
ochotne všetko vyjasní a vysvetlí. To, čo dáva na rokovanie zastupiteľstva, je skrátená verzia, pre 

neho sú to samozrejmé súvislosti, ale niekomu môžu unikať súvislosti, čo je normálne. Netreba mať 

obavu, je to v právomoci poslancov. 
 

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 mesiac január a mesiac február 2020. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

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

 

 

7. Informácia o zmenách  rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – 
Sever na rok 2019 (7. rozpočtové opatrenie a 8. rozpočtové opatrenie) 

  
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ Ing. Luczymu. 

Prednosta MÚ informoval, že starosta mestskej časti vykonal 2 rozpočtové opatrenia, 7. rozpočtové 

opatrenie na základe zvýšenia kapitálových príjmov vo výške 15.000,- EUR na motorové vozidlo, ktoré 
bolo zakúpené v roku 2019 a potom 8. rozpočtové opatrenie, a to boli presuny v niektorých položkách, 

hlavne sa to týkalo výdavkovej časti rozpočtu v Programe č. 6 – opatrovateľská služba. 
Prebrali to vo všetkých komisiách MZ.   

Starosta otvoril diskusiu. 
Za Komisiu finančnú sa k 7. a 8. rozpočtovému opatreniu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, ktorý 

potvrdil, že komisia prerokovala 7. a 8. rozpočtové opatrenie starostu, neboli k nim žiadne výhrady, je 

to v súlade s jeho kompetenciou, komisia finančná odporúča informáciu o týchto rozpočtových 
opatreniach zobrať na vedomie.  

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

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie    

Informáciu o zmenách rozpočtu - rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever. 
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Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 9:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 

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

 
Starosta na úvod povedal, že návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 - 2022 

bol opätovne zverejnený, pripomenul, že o prvom návrhu rozpočtu rokovali na decembrovom 

zasadnutí MZ. Pripravili nový návrh rozpočtu, ktorý bol zverejnený, bol poslancom zaslaný, bol 
prerokovaný vo všetkých komisiách aj v miestnej rade. Návrh rozpočtu na rok 2020 je vyrovnaný, s 

tým, že pri podielových daniach vychádzali z návrhu, ktorý bol predložený na mestskom zastupiteľstve 
pre jednotlivé mestské časti, pre mestskú časť Košice - Sever 34,50 EUR na obyvateľa mestskej časti 

k dátumu 31.12.2018, kedy mala mestská časť 20 124 obyvateľov, z tohto vychádza hlavne príjem v 
rozpočte. Majú aj 2 ďalšie dôležité rozpočtové kapitoly - to je  zariadenie opatrovateľskej služby a 

terénna opatrovateľská služba, sú zahrnuté v Programe 6 samostatne a sú samostatne sledované aj v 

rozpočte.  
Starosta otvoril diskusiu. 

V jej úvode starosta požiadal kontrolóra MČ o odborné stanovisko k návrhu PR MČ Košice – Sever na 
roky 2020 – 2022 a k návrhu PR MČ Košice – Sever na rok 2020. 

Kontrolór MČ – poukázal na písomnú správu, ktorá je dostatočne podrobná, navrhovaný rozpočet na 

rok 2020 bol pripravený ako vyrovnaný, bol spracovaný ako ukladá zákon, návrh bol vyvesený na 
stanovenú dobu, teda boli splnené všetky legislatívne predpoklady pre jeho schválenie. V správe 

uviedol niektoré jeho stanoviská k návrhu rozpočtu, najmä vo výdavkovej časti. Pokiaľ ide o 
opatrovateľskú službu a Zariadenie opatrovateľskej služby urobil si bilanciu porovnania príjmov a 

výdavkov v týchto dvoch zložkách, ktoré z hľadiska celkových výdavkov nie sú zanedbateľnou časťou 
rozpočtu. Keď sa prejednával rozpočet na rok 2015 hrozilo, že nebude prijatý rozpočet z dôvodu, že 

bilancovanie príjmov a výdavkov na tieto dve podstatné zložky činnosti mestskej časti bolo vo veľkom 

rozpore. Z rozpočtu mestskej časti musela mestská časť vykrývať veľkú sumu výdavkov, išlo o cca 
100 000,- EUR. Samozrejme stúpli aj príjmy mestskej časti a mesta, došlo po dlhom čase k zmene 

VZN čo sa týka úhrad za sociálne služby, ak to dnes porovná, teraz je tento stav vybilancovaný, ak to 
tak vydrží, mali by tieto sociálne služby financovať bez použitia prostriedkov mestskej časti. 

Druhou jeho výhradou je, aby peniaze, ktoré mestská časť dostala od mesta ako osobitné navýšenie 

účelové použitie prostriedkov, aby použila na veci mestskej časti a nie do vecí, kde má kompetencie 
mesto. Mesto okresalo rôznymi zmenami Štatútu mesta Košice kompetencie mestských častí, mestské 

časti sú v úlohe „poštára“, tak by nemala samospráva fungovať. Mestská časť by sa nemala správať 
tak, aby peniaze, ktoré dostala navyše dávala nato, čo je v kompetencii mesta. Netvrdí, že to nejde 

pre občana, lebo ak mestská časť z týchto peňazí opraví chodník alebo postaví parkovisko, je to pre 

občanov tejto mestskej časti. Ale nie je to v kompetencii mestskej časti, mestská časť pomáha mestu 
a je zbytočná byrokracia na tieto peniaze. Mestská časť vlastný rozvojový program nemá, je len 

program rozvoja mesta Košice, v ktorom je povedané, že rozvoj mesta Košice sa uskutočňuje z 
prostriedkov rozpočtu mesta, nie mestských častí, mestské časti podľa toho programu majú byť len 

spoluorganizátori, ale nemali by sa podieľať na financovaní. Mali by byť priamo v mestskom rozpočte 
vyčlenené rovno prostriedky pre mestské časti, o ktorých by rozhodovali mestské časti, ale peniaze by 

fyzicky neprechádzali. Netreba žiadne presúvanie peňazí, nie je potrebné, aby mestská časť robila 

verejné obstarávanie, odovzdávanie majetku, lebo keď vybuduje parkoviská, nemá peniaze na údržbu. 
Záver je taký, že aj napriek tejto všeobecnej výhrade, keďže neboli porušené zatiaľ žiadne zákony, 

nemôže mať iné stanovisko ako to, že odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – 
Sever schváliť Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na rok 2020 a zobrať na vedomie 

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na roky 2021 a 2022. 

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

 
Poslanec Beňo reagoval na vystúpenie pána kontrolóra: myslí si, že mestská časť by mala mať nejaký 

rozvojový plán, ale treba sa nato pozrieť pragmaticky, ako poslanci vedia zhodnotiť aj keď ide o 
mestský majetok, čo je pre nich priorita, to nebráni investovať do vecí, ktoré sú možno v kompetencii 

mesta, keď nie je iná možnosť.  
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Starosta požiadal o vyjadrenie p. Kuczika – predsedu Komisie finančnej. 

P. Kuczik –  finančná komisia sa zaoberala týmto materiálom, podrobne prešli jednotlivé programy a 
podprogramy rozpočtu za prítomnosti pána starostu, čo bolo potrebné, to si rozdiskutovali a záver bol 

taký, že finančná komisia navrhuje programový rozpočet na rok 2020 schváliť a rozpočet na roky 2021 
a 2022 zobrať na vedomie. K tomu, čo povedal pán kontrolór a poslanec Beňo sa chce vyjadriť, že 

podstatné pre neho je to, že to, čo sa vybuduje, zostane v mestskej časti. 

 
Poslanec Filipko - zrejme riešením bude, ak sa v Štatúte mesta Košice jednoznačne popíšu tieto veci, 

čo môže mestská časť financovať a akým spôsobom, štatút to dodnes nevyriešil, aj tam prebiehajú 
rokovania. Starostovia veľkých mestských časti oslovili primátora ohľadom riešenia prípadných 

kompetencií, bude to beh na dlhé trate, zrejme sa dospeje k tomu, že sa otvorí štatút a tam sa možno 
niektoré kompetencie vyriešia. Aj miestna rada sa zaoberala teraz na zasadnutí rozpočtom, hovorili o 

účelových dotáciách, ktoré boli v mestskom rozpočte pre mestské časti schválené – pre veľké mestské 

časti v sume 90 000 EUR, pre malé vo výške 40 000 EUR, predstava je taká, že najvhodnejšie bude 
počkať na uznesenie mesta, kde bude jednoznačne napísané, načo sa môžu použiť tie prostriedky. 

Vyzval poslancov, aby prichádzali s námetmi, ktoré by príslušné komisie o 2 mesiace prerokovali, 
hlavne komisia rozvoja, ktorá by v spolupráci s oddelením rozvoja navrhla výber tých aktivít, ktoré by 

boli realizované a v apríli na zasadnutí by ich schválili. Treba zohľadniť, ktoré aktivity sú z minulých 

období pripravené, ak sú nejaké projektové dokumentácie treba zvážiť, či ich nevyužiť. Na záver 
povedal, že aj miestna rada odporučila prerokovať a schváliť predložený rozpočet. 

 
Poslanec Beňo ako člen komisie finančnej zdôraznil, že aj ich komisia uvažuje zhodne ako miestna 

rada a komisia rozvoja. 
 

Starosta doplnil, že navrhujú prijať rozpočet tak ako je navrhnutý, kde ešte nie je tých 90 000,- EUR 

zahrnutých, nevedia ako budú stanovené podmienky. Minulý rok sa rozpúšťala časť rezervného fondu 
mesta, kde museli byť pripravené akceptácie, väčšina projektov zo strany mesta bola akceptovaná, 

boli to projekty na ktoré mestská časť nemala rozpočtované prostriedky, ani teraz nedali nič rozvojové 
do rozpočtu, lebo čakajú ako bude presne znieť uznesenie s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré odzneli na 

mestskom zastupiteľstve. Mestské zastupiteľstvo bolo 2-dňové, dlhé bolo aj rokovanie o rozpočte, 

odsúhlasil sa rozpočet ako taký, boli asi 2 alebo 3 pozmeňujúce návrhy, bol jeden pozmeňujúci návrh 
k využitiu týchto účelových prostriedkov vo výške 90 000,- EUR pre veľké mestské časti, počkajú, čo 

bude obsahovať uznesenie. To nebráni v tom, aby poslanci prichádzali s námetmi a návrhmi, na 
aprílové zastupiteľstvo by pripravili zmenu rozpočtu, kde zahrnú aktivity, na ktorých sa dohodnú, že by 

sa mohli realizovať.  

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslanec Filipko postupne prečítal 2 návrhy uznesenia, jedno sa týka stanoviska kontrolóra MČ a druhé 

je  samotný rozpočet. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

 

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. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10: za – 13  proti – 0, zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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Poslanec Filipko prečítal 2. návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

 
 a) schvaľuje 

 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2020 

     

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 931 211    

Výdavky                 1 931 211    

Rozdiel                       0    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 15 600    

Výdavky 42 000    

Rozdiel – schodok - 26 400    

     

Finančné operácie     

Príjmy 26 400    

Výdavky 0    

Rozdiel – prebytok                                       + 26 400                       

 

Príjmy celkom                       1 973 211     

Výdavky celkom       1 973 211 

Rozdiel                   0 

 

       

        b)   berie na vedomie 

 

Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2022  

 

       

              Rok 2021       Rok 2022 

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 904 170  1 904 170  

Výdavky                   1904170  1 904 170  

Rozdiel                       0  0  

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 0  0  

Výdavky 0  0  

Rozdiel  0                       0  

     

Finančné operácie     

Príjmy 0  0  

Výdavky 0  0  

Rozdiel                                                                              0                                             0 
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Príjmy celkom                                                    1 904 170  1 904 170 

Výdavky celkom 1 904 170  1 904 170 

Rozdiel  0   0 

 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

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

 

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

            verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever 

 
Starosta odovzdal slovo JUDr. Takáčovej - predsedníčke Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever.  
Poslankyňa Takáčová informovala, že dňa 23.01.2020 zasadala komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov, hlavným bodom programu boli oznámenia a podnety 

verejných funkcionárov. Komisia prevzala a zároveň otvorila zapečatené majetkové oznámenia 
verejných funkcionárov za rok 2018. Komisia otvorila obálku od p. Mariána Gaja, starostu  MČ Košice – 

Sever vo volebnom období 2014 – 2018 a skonštatovala, že obálka podaná osobne do podateľne 
miestneho úradu dňa 10.01.2020 obsahovala písomné oznámenie verejného funkcionára, pričom aj 

jeho písomné oznámenie bolo datované toho istého dňa, a to 10.01.2020. Lehota na písomné 

oznámenie verejného funkcionára v zmysle čl. 8 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. pre 
starostu MČ Košice – Sever za volebné obdobie 2014 – 2018 uplynula dňom 09.01.2020.  

Komisia má zato, že predmetné písomné oznámenie Mariána Gaja bolo podané 1 deň po lehote 
ustanovenej v ústavnom zákone.  

Ďalej sa komisia zaoberala a otvorila obálku od poslankyne Moniky Kokoškovej, obálka bola podaná 
osobne do podateľne miestneho úradu dňa 27.06.2019, obsahuje podania v zmysle čl. 7 Ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. 

Komisia sa oboznámila s podaním poslanca Lukáša Nováka a skonštatovala, že listy podané osobne do 
podateľne miestneho úradu dňa 28.06.2019 obsahujú čestné prehlásenie v zmysle čl. 7 Ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. 
Predsedníčka komisie záverom povedala, že je na rozhodnutí poslancov, či začnú konanie a či uložia p. 

Gajovi pokutu a doplnila, že pokutu, ktorá mu bola v minulosti uložená, uhradil na účet mestskej časti. 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Oboznámil, že podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejný funkcionár (starosta 
mestskej časti) je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej 

funkcie podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Ak komisia bude zisťovať, prečo 
bolo podané neskôr, neznamená to, že pokuta bude alebo nebude uložená, komisia zasadne a ak sa 

konanie začne, bude alebo nebude akceptovať vysvetlenie, prečo bolo oznámenie podané 31. deň.  

Poslanec Filipko vysvetlil, že ide o také zjednodušené priznanie, zákon iba skúma, či sa verejný 
funkcionár po ukončení činnosti nezamestnal u partnerov, s ktorými uzatváral zmluvné vzťahy.  
 

Poslanec Novák má taký názor, že by to mohli uzavrieť, keďže oznámenie podal. 
Poslankyňa Sadovská povedala, že má informáciu, že v deň, keď oznámenie podal, mal úraz. 

Starosta doplnil, že bývalý starosta doteraz nepodal majetkové priznanie za rok 2018, 31. deň je už po 
lehote, to je jeho uhol pohľadu. Teraz to komisia preskúmala, zistila skutkový stav a je na poslancoch, 

aby rozhodli, či začnú konanie.  
P. Šefčíková, vedúca oddelenia právneho a organizačných činností vysvetlila, že toto oznámenie nie je 

totožné s tým oznámením predtým, ide o ten istý ústavný zákon, ale o iný paragraf.  
 

Poslanec Kuczik sa spýtal, čo odporúča komisia. 
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Poslankyňa Takáčová odpovedala, že komisia sa k tomu nevyjadrila a ponechala to na rozhodnutie 

miestneho zastupiteľstva. 

Poslankyňa Sadovská doplnila, že v tej chvíli sa nevedeli dohodnúť a povedali si, že bude 
objektívnejšie, keď sa k tomu vyjadria všetci, preto je to na zastupiteľstve.  

Poslanec Baraník má názor, že ak by to bola jediná vec, ktorú neurobil a kvôli jednému dňu by to bolo 
malicherné, nejde o osobnú animozitu, na druhej strane mali zamestnanca, ktorý využil všetky 

zákonné možnosti, aby dosiahol svoje, ich úlohou je zastupovať záujmy mestskej časti, keď to museli 

robiť vo vzťahu ku zamestnancovi, tak by to mali urobiť aj vo vzťahu k bývalému starostovi. 
Starosta požiadal p. Šefčíkovú, aby uviedla, aká je výška pokuty.  

P. Šefčíková odpovedala, že 3 mesačné platy. Doplnila, že postup poslancov by mal byť taký, že ak sa 
rozhodnú začať konanie podľa ústavného zákona, tak prvou povinnosťou, ktorú voči bývalému 

starostovi majú, je vyzvať ho k podaniu vysvetlenia, prečo si túto povinnosť plnil takýmto spôsobom, 
teda o deň neskôr, má právo k tomu podať vysvetlenie. Jeho vysvetlenie môžu akceptovať alebo nie. 
 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

a) berie na vedomie 

 

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

funkcionárov MZ MČ Košice – Sever 

 

b) začína 

 

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

o ochrane verejného  záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 8 ods. 5  

v lehote ustanovenej v čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. voči Mariánovi Gajovi, starostovi 

MČ Košice – Sever, ktorý podal písomné oznámenie dňa 10.01.2020 

 

  c) poveruje 

 

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

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

zastupiteľstva MČ Košice – Sever v predmetnom konaní. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 10,  proti – 0,  zdržal sa – 3 (p. Filipko, Sadovská, Szabó),   
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10.  Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 
 

Starosta otvoril diskusiu.  
O slovo sa prihlásila poslankyňa Sadovská – predsedníčka Komisie kultúry MZ MČ Košice - Sever, ktorá 

informovala, že členka Komisie kultúry z radov neposlancov MVDr. Dagmar Kažimírová dňa 
03.02.2020 písomne oznámila, že žiada o zrušenie členstva v Komisii kultúry, nakoľko už nie je 
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obyvateľkou MČ Košice – Sever, presťahovala sa do Mestskej časti Košice – Staré mesto. Komisia 

zobrala na vedomie jej odstúpenie z komisie na vlastnú žiadosť. 

 
Na otázku starostu, či došlo ešte v niektorej komisii k zmenám, predsedovia ostatných komisií 

odpovedali, že v ich komisiách k žiadnym zmenám nedošlo. 
 

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

 
Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

 

berie na vedomie 

 

odstúpenie členky Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

z radov neposlancov MVDr. Dagmar Kažimírovej z dôvodu, že už nie je obyvateľkou 

Mestskej časti Košice - Sever. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

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

 
  

11.  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. 
 

Starosta požiadal predsedníčku komisie rozvoja p. Tomášovú, aby informovala, čo komisia na svojom 
poslednom zasadnutí prerokovala. 

Poslankyňa Tomášová povedala, že komisia rokovala:  
- o stavebnom povolení prestavba prístavba nadstavba rodinného domu na Tomášikovej 20 

- o parkovisku na Slovenskej jednoty 10 

- o nadstavbe bytov OD Mier (komisia neodporúča dať kladné stanovisko k zámeru) 
- o výbere nových parkovacích miest 

- o výskyte diviačej zveri v mestskej časti 
- o revitalizácii Mlynského náhonu 

- o žiadosti o záväzné stanovisko k stavebnému povoleniu bytového domu Lomnickej ulici  

(komisia zobrala informáciu na vedomie, ale uznesenie nebolo prijaté, lebo neboli doložené podklady). 
 

P. Tomášová na úvod povedala, že genéza obytného domu na Lomnickej začala ešte v roku 2007. 
Začala sa diskusia o prístupovej ceste a parkovacích miestach. Najprv sa vyjadrili občania z Lomnickej 

ulice, prvý p. Čuchran ako zástupca petície občanov. Proti výstavbe sa postavili občania Lomnická 
2,4,6,3,5,7 a stavebný úrad občanov vôbec neprizval ku konaniu. Druhý zástupca občanov p. Vlastimil 

Bodák uznal, že bývalá kotolňa je zarastená a majiteľ sa o ňu nestará, súhlasil aj problémom s 

parkovacími miestami. Ale namietol, že mesto príde zase o zeleň a problém s parkovacími miestami sa 
takto nevyrieši. Na mieste, kde chcú postaviť parkovisko sa hrali deti, navyše sa tam ani nedá otočiť, 

je to slepá ulica a okrem toho ľudia prídu o parkovacie miesta, ktoré tam už sú. Potom pridal 
technickú pripomienku – zasadnutia zastupiteľstva začínajú o 15.00 hod. a každý, kto chce prísť, si 

musí vybrať voľno. Nakoniec sa spýtal pre koľko bytových jednotiek by malo byť parkovisko.  

 
 

Starosta dal hlasovať, či môže vystúpiť aj zástupca investora p. Neufeld, kvórum 13 poslancov. 
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Hlasovanie č. 14: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   návrh bol schválený. 

   
P. Neufeld – na priestor bývalej nefunkčnej kotolne bola vyhlásená verejná súťaž za účelom 

odkúpenia, aj ÚHA sa vyjadrilo tak, že je to priestor, ktorý by mal byť zaplnený. Územný plán hovorí, 
že tam môže vyrásť bytový dom. Dostali súhlas, ak nezaberú zeleň, čo aj rešpektovali. Dom má 8 

bytov, je potreba vytvoriť 18 parkovacích miest. Poskytli aj projekt pre stavebné konanie. Nič 

neobchádzali a jednali aj s občanmi. 
 

P. Hučko – v apríli roku 2014 občania podali petíciu, zaoberala sa tým aj komisia aj zastupiteľstvo, 
vyjadrenia sa postupne menili v závislosti od komunikácie s investorom, v máji 2015 bolo prijaté 

Uznesenie č. 51/2015, kde MZ zobralo na vedomie informáciu o zámere výstavby bytového domu a na 
základe verejného prísľubu stavebníka, že pomôže s realizáciou parkovacích miest, MZ súhlasilo s 

vydaním územného rozhodnutia pre túto stavbu. Následne začalo územné konanie a bolo vydané 

územné rozhodnutie. 
Na otázku starostu, aké stanovisko zaujal ÚHA, p. Hučko odpovedal, že ÚHA dal kladné stanovisko, 

lebo nebol rozpor s územnoplánovacou dokumentáciou. 
Poslanec Puškár sa spýtal, ako bola vybavená petícia. 

P. Hučko odpovedal, že petícia bola postupne riešená a boli z nej vybraté veci, ktoré sa dali riešiť. 

Hlavným problémom bolo, že sa zaberú parkovacieho miesta a investor navrhol verejným prísľubom, 
že sa vytypujú  miesta, kde sa vytvoria parkovacie miesta pre občanov. 

 
Poslanec p. Beňo sa spýtal, o čom má rozhodnúť miestne zastupiteľstvo, či o tom aké stanovisko dajú 

na ÚHA alebo mestu. P. Hučko odpovedal, že o stanovisku pre stavebný úrad.  
 

Poslanec p. Baraník povedal pánovi Čuchranovi, že sú aj iné formy komunikácie. Môže mu napísať, 

navštíviť ho a dá sa problém riešiť aj mimo zasadnutia zastupiteľstva. Znovu sa zastupiteľstvo zmenilo 
na komisiu rozvoja. Keď mesto predáva niekomu pozemok a vieme, kto ten niekto je, môžeme 

predpokladať, čo tam vznikne. Problém je, že poslanci nemôžu ovplyvniť stavby na pozemkoch 
patriacich mestu. Vymenoval pár príkladov, kde dali zamietavé stanovisko alebo bez odporúčania a 

stavia sa tam. 

 
Zástupca starostu p. Filipko sa spýtal, či investor sa bude finančne podieľať na výstavbe parkovacích 

miest, ktorá bola podmienkou a p. Hučka sa spýtal, či to stojí na výbere vhodnej lokality. P. Hučko 
povedal, že vybraté lokality sú dve, parkovacích miest je viac ako dvakrát, časť by bola investora, časť 

mestskej časti. Už je vypracovaný projekt pre územné konanie. 

 
P. Filipko povedal p. Čuchranovi a p. Bodákovi, že si veľmi váži, že prišli vyjadriť svoj názor. Určite sú 

v zastupiteľstve dnes rozporuplné názory, zastupiteľstvo bude musieť rozhodnúť hlasovaním. Jediný 
problém je, aby sa zrealizovali parkovacie miesta a nebolo to na úkor zelene.  

 
Pripravil návrh uznesenia, ktoré prečítal:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever súhlasí s realizáciou zámeru „Bytový dom 
Lomnická“ v zmysle predloženej dokumentácie k stavebnému povoleniu. 

 
P. Bodák sa prihlásil do diskusie a navrhol iné riešenie - na Lomnickej 2,4,6 je zóna, ktorá je oveľa 

širšia. Uvažoval, či sa nedajú tam urobiť parkovacie miesta aj s prístupom.  

 
Starosta uzatvoril diskusiu na tému Bytový dom Lomnická a poďakoval občanom za účasť. 

 
Poslanec Filipko otvoril zámer Nadstavba bytov OD Mier – komisia rozvoja na svojom zasadnutí dňa 

17.02.2020 neodporučila vydať kladné stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.  
 

 

V tom novom návrhu investora sa nič podstatné neudialo, nie je dôvod zmeniť stanovisko mestskej 
časti, lebo tá nadstavba bytov sa do tak exponovaného priestoru nehodí. 

Navrhuje prijať samostatné uznesenie k tejto aktivite, ktorého návrh prečítal. 
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Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

nesúhlasí  
s realizáciou zámeru „Nadstavba bytov OD Mier“ v zmysle projektovej dokumentácie z 11/2019.  

 

Starosta informoval, že dňa 3.3.2020 sa má uskutočniť na Magistráte ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním ohľadom Okružnej križovatky Kostolianska cesta – Národná trieda - Podhradová.  

Oznámila to obec Bukovec, ktorá je príslušným stavebným úradom. 
 

Supermarket FRESH na Tomášikovej ulici – tam sa riešia výhrady ÚHA, hlavne k prístupovej 
komunikácii, je pripravený nový návrh vjazdu a výjazdu, lebo sa tam zaberá veľa zelene. Navrhuje sa 

tiež návrh posunu zastávok, teraz sa k tomu vyjadruje DPMK.  

 
Riešenie parkovania - v niektorých lokalitách je enormný tlak na parkovanie, budú kontaktovať 

kompetentných z ÚHA, aby si prešli niektoré návrhy na riešenie parkovania. 
 

Na Mestskom zastupiteľstve v Košiciach bol prerokovaný protest prokurátora k VZN č. 191, jedná sa o 

návrh územného plánu zóny pod Bankovom, podľa prokurátora neprebehli niektoré postupy ako mali, 
mestské zastupiteľstvo tomuto protestu prokurátora nevyhovelo, zostáva v platnosti regulatív na 

územný plán zóny. 
 
P. Tomášová sa spýtala na Čermeľskú cestu a Za štadiónom, v akom štádiu sú byty na Lokomotíve. 

Odpovedal p. Hučko, že tam sa neudialo nič nové. 
 

Starosta informoval, že v lokalite pri Gymnáziu Park mládeže je záujem mesta vrátiť sa k pôvodnej 

športovej činnosti,  je to jedna z možností umiestnenia plavárne, je tam vodný zdroj. 
 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby postupne 

prečítala návrhy všetkých 3 uznesení k tomuto bodu.  
 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh 1. uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever súhlasí s realizáciou zámeru „Bytový dom 

Lomnická“ v zmysle predloženej dokumentácie k stavebnému povoleniu. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15  za – 2 (p. Filipko, Novák), 
 proti – 5 (Baraník, Puškár, Takáčová, Rogovský, Holečko),   
 zdržal sa – 6 (Kuczik, Szabó, Kokošková, Beňo, Sadovská, Tomášová)  
   návrh uznesenia nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté. 

 

V zmysle § 12 ods. 12 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 
uznesenie miestneho zastupiteľstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov zúčastnených na rozhodovaní miestneho zastupiteľstva, pokiaľ osobitný predpis neurčuje 
inak.  

 

Poslankyňa Sadovská prečítala návrh 2. uznesenia. 
 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
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nesúhlasí  

s realizáciou zámeru „Nadstavba bytov OD Mier“ v zmysle projektovej dokumentácie 

z 11/2019.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16: za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslankyňa Sadovská prečítala návrh 3. uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.   
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17  za – 13,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 
12.  Interpelácie a dopyty poslancov 
 

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

 
13.  Rôzne 
 

Poslankyňa Kokošková sa spýtala na orezávanie konárov stromov, o ktorom sa zmienila už na 

zasadnutí Komisie rozvoja, či sa to bude realizovať. 
Poslankyňa Takáčová pripomenula odpratanie vianočných stromčekov. 

Poslankyňa Tomášová - bola by rada, keby sa poslanci od miestneho úradu dozvedeli, na ktorej ulici 
ide robiť úpravu Správa mestskej zelene, obyvatelia sú na niektoré veci citliví, treba ich dopredu 

informovať, že prídu o nejakú zeleň – zlatý dážď alebo nejaké iné kríky. 

 
Starosta informoval o vyhodnotení ankety Detské jasle Gerlachovská, anketu vyplnilo 510 občanov, z 

toho 167 online, letáky distribuovali do schránok, do predajne potravín na Podhradovej a do Kostola 
sv. Ondreja na Podhradovej. 40 % je za zariadenie pre seniorov, budú všetky kroky smerovať k tomu. 

Poďakoval všetkým poslancom, ktorí k tomu aktívne pristúpili, hlavne poďakoval poslankyni 

Takáčovej, zobrala si to za svoje a oslovila množstvo svojich známych z toho okolia. 
 

Starosta informoval, že zvažujú jednu veľmi dôležitú a zásadnú vec. Strávil niekoľko dní a hodín v 
Kancelárii prvého kontaktu, bol milo aj nemilo prekvapený, musí pochváliť zamestnancov miestneho 

úradu, ktorí to zvládajú v takom prostredí, aké tam je. Musí byť trošku kritický voči tomu, ako to tam 
funguje, nie je to na úrovni 21. storočia, priestory sú nepostačujúce, nevyhovujúce, nie je tam dosť 

miesta. Chceli by v letných mesiacoch urobiť nejaké stavebné úpravy a vynovenie Kancelárie prvého 

kontaktu, v rámci tej rekonštrukcie by chceli investovať do pohodlia, aby obyvatelia mali viac súkromia 
na vybavenie svojich záležitostí a aj kolegovia, aby mali nejaké pohodlie a nejaký komfort. Aby sa 

vedeli venovať klientovi plnohodnotne, potrebovali by nové prostredie s tým, že by dali výpoveď 
nájomcovi, ktorý tam je - firme AVS, nájomné činí 2 400,- EUR ročne. Výpoveď nájomcovi zatiaľ 

nedali, výpovedná doba je 3 mesiace. 
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Chcel by poprosiť o podporu, či sa majú uberať touto cestou alebo ostať v režime, aký je teraz.  

Poslanec Beňo potvrdil, že zamestnanci to veľmi dobre zvládajú aj v takých podmienkach, dnes bol 

osobne svedkom, ako ich občan pochválil. 
Starosta informoval o bezbariérovom vstupe na miestny úrad, poďakoval za realizáciu p. Szabóovi, dali 

nové vstupné dvere a ešte by to chcelo posunúť sa ďalej. 
 

Starosta poslancom oznámil, že dňa 11.03.2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod. sa bude konať vo veľkej 

zasadačke na Magistráte mesta Košice školenie o vypĺňaní majetkových priznaní. Došlo k zmene 
zákona, termín na podanie majetkových priznaní sa menil z 31.03. na 30.04.2020, je aj nové tlačivo a 

treba doložiť aj celé majetkové priznanie, majetkové priznanie sa bude aj zverejňovať. Požiadal 
poslancov o spätnú väzbu, aby oznámili, či sa školenia zúčastnia. 

Poslankyňa Sadovská sa spýtala, či sa bude konať školenie odložené zo zimy. 
Starosta odpovedal, že zatiaľ takú informáciu nemá. 

Poslanec Filipko pripomenul, že najbližší poslanecký deň je plánovaný na 09.03.2020 o 16.00 hod. pri 

Okresnom úrade na Komenského 52. 
Starosta oboznámil, že dňa 21.03.2020 v prvý jarný deň uvažujú o spoločnom jarnom upratovaní v 

niekoľkých lokalitách, budú k dispozícii aj kontajnery. Brigáda by prebiehala od 9.00 hod. do 12.00 
hod. v tých miestach, kde sú pravidelné problémy, kde chodia aktivační pracovníci. O 12.00 hod. by sa 

stretli pred miestnym úradom na vyhodnotenie a malé občerstvenie. 

Starosta požiadal p. Hučka, vedúceho oddelenia rozvoja MČ o odpovede na otázky poslancov.  
P. Hučko – čo sa týka odpratania vianočných stromčekov, Kosit, a. s. sľúbil, že do konca mesiaca 

február zabezpečí dočistenie lokalít od vianočných stromčekov. Čo sa týka Správy mestskej zelene a 
zásahov do zelene, keď sú aktuálne veci, čo sa reže alebo rúbe, dávajú v reálnom čase na web.  

Poslankyňa Tomášová – požiadala, aby to dostali aj poslanci, dať to na web a zároveň poslancom. 
P. Hučko – čo sa týka výrubov, to sú veci, ktoré sa robia na základe rozhodnutí z minulosti, ale v 

aktuálnom čase, ak má nato Správa mestskej zelene aktuálne podmienky, čo sa týka takýchto 

menších zásahov o ktorých nevedia, to im ani nehlásia, ale ak sa dohodnú, že im Správa mestskej 
zelene bude dávať harmonogram, ktorý chystá na ich území, to by vedeli zverejniť, to prejedná s 

technikom. 
Starosta – bolo by dobré, keby Správa mestskej zelene dodala nejaký základný harmonogram, kedy sa 

kde čo chystá, závisí to od mnohých faktorov, či príde víchrica, či niečo padne, ale to čo majú 

naplánované, nemusí sa to dodržať, ale budú vedieť, že kedy by mali ísť tam a tam. 
P. Hučko – tieto veci dostanú na vedomie, až keď sa už stanú, lebo nie sú ten orgán, čo to povoľuje, 

pošlú im to až na vedomie, tieto orezy zo zákona, ktoré robia elektrárne pošlú, až keď sa realizujú.  
 

Starosta požiadal o hlasovanie o výpovedi firme AVS ako informáciu, že takto uvažujú, chceli by KPK 

vynoviť, možno aj z tých peňazí, ktoré prídu z mesta. 
Poslanci hlasovali o zámere mestskej časti rozšíriť Kanceláriu prvého kontaktu o súčasne prenajaté 

priestory na prízemí, ktoré má prenajaté firma AVS. 
Všetkých trinásť poslancov hlasovalo jednomyseľne za tento zámer.   

 
Starosta uzatvoril diskusiu. 

 

 
14.  Záver 
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým poslancom, hosťom aj zamestnancom 
poďakoval za podnetné návrhy a diskusiu. 

 

 
Košice, 24.02.2020 

 
 

Zapísala:  
 

JUDr. Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

zapisovateľka              ................................................... 
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Zápisnicu overili: 

 
Ing. Milan Baraník      „podpísané“   

Poslanec  
                                                                              ................................................... 

 

 
Ing. Mária Tomášová 

Poslankyňa       „podpísané“   
   

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

 

 
Ing. Peter Luczy 

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

 

 
 

Ing. František Ténai, MBA  
Starosta       „podpísané“ 

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


