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ZÁPISNICA 

  

 

z  IX.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Prílohy: Pozvánka na IX. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 

  Listina prítomných z 22.05.2020 

Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 15.02.2020 do 13.05.2020 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

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

Marec až máj 2020 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2. polrok 2020 

Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2019 

Odborné stanovisko kontrolóra MČ Košice – Sever k návrhu Záverečného účtu MČ 

Košice – Sever za rok 2019 

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 

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

Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ Košice - Sever 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: pondelok, 22.05.2020, od 15.00 hod. do 17.30 hod. 

      
Počet  zvolených poslancov: 13 

 

Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

Počet neprítomných:   1 (poslanec Bartolomej Szabó) 

 

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 IX. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov a 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 Martina Rogovského a Andreju Takáčovú. 

 

Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Margitu Šefčíkovú.  

 

Starosta Ténai navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Moniku Kokoškovú. 

 

Starosta Ténai navrhol: do mandátovej komisie poslancov Milana Baraníka a Lukáša Nováka.  

 

 

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, a Monika Kokošková. 

 

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: Milan Baraník 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 IX. 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 oznámil, že miestna rada prijala uznesenie, aby sa poslanci 

v bode Rôzne venovali téme riešenia zliav pri dani z nehnuteľností pre osoby, ktoré dosiahli vek 70 

rokov.  

 

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 12 poslancov. Pri hlasovaní nebol 

prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

 

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

       pôvodný program rokovania bol schválený. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo program IX. 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 marec až 

máj 2020 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever na 2. polrok 2020 

8. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2019 

9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (1. rozpočtové 

opatrenie) 

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

funkcionárov MZ MČ Košice - Sever 

11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

12. Interpelácie a dopyty poslancov 

13. Rôzne 

14. Záver                                                                                                                                                                                            

     

                                                                                                                                                                                                               

4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 
 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 15.02.2020 do 13.05.2020 

poslanci obdržali, bola zverejnená spolu s ostatnými materiálmi aj na webovej stránke.  

 

Spýtal sa poslancov, či majú nejaké otázky k správe o jeho činnosti a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Poslanec Puškár – máme závery ohľadom kontroly NKÚ, ktorá bola zameraná na sociálnu pomoc ? 

   

Poslankyňa Tomášová by chcela počuť bližšie informácie k tomu čo sa riešilo na stretnutí dňa 10.03., 

ktoré sa týkalo lokality Za štadiónom. 
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Starosta odpovedal, že kontrola NKÚ prebieha, vyžiadali si doplnenie materiálov už dvakrát, zároveň 

dožiadali ďalšie materiály z mesta Košice. Zatiaľ neboli doručené žiadne výstupy z kontroly. Pôvodne 

bolo naplánované ukončenie kontroly do leta. K druhej otázke týkajúcej sa stretnutia s pánom 

Ladislavom Lazárom ohľadne lokality Za štadiónom uviedol, že prebehli diskusie na tému v akom 

stave je aktuálne investícia, ktorá je pozastavená, či výstavba beží, bude bežať. Prezentoval názor, aby 

ostala zachovaná funkcia celej zóny taká aká je, to znamená športová. 

 

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 

Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 4 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 informácie o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení VIII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo 

dňa 24.02.2020.  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Starosta uzatvoril diskusiu. 

  

Poslankyňa Kokošková 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 12 poslancov. 

 

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

    uznesenie bolo prijaté. 

 

 

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

     marec až máj 2020 

 

Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že poslanci správu obdržali písomne, to 

podstatné je tam zhrnuté, rád odpovie na otázky.  

 

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

  

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie 

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace marec 

až máj 2020. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

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

   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever na 2. polrok 2020 

 

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

 

Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia.  

 

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  2. polrok 2020 

b) p o v e r u j e 

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa schváleného 

Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020  

 

Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 7: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2019 

  

Starosta informoval, že návrh bol v zmysle príslušnej legislatívy zverejnený na verejnú diskusiu, 

pričom ku dňu 14.5.2020 bola k nemu uplatnená jedna pripomienka, ktorej sa nevyhovelo. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Za Komisiu finančnú sa k návrhu záverečného účtu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, ktorý 

potvrdil, že komisia návrh prerokovala a odporúča ho schváliť.  

 

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

 

Poslanec Filipko prečítal prvý návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sever v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1, písm. c) 

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

berie na vedomie 

odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever k Návrhu záverečného účtu MČ Košice-

Sever za rok 2019. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
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 Hlasovanie č. 8: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

    uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko prečítal druhý návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

1. berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2019 

2. schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sever za rok 2019, pričom: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

b) celkový prebytok (výsledok rozpočtového hospodárenia) vo výške 74 378,01 € sa 

usporiada prevodom do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sever. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 

 

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

    uznesenie bolo prijaté. 

 

9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (1. rozpočtové 

opatrenie) 

 

Prednosta MÚ Luczy informoval, že návrh zmeny sa týka presunu položiek bežného rozpočtu, najmä 

sociálne služby, nárast výdavkov je aj v časti materiál. Navrhované zmeny boli prerokované 

v jednotlivých komisiách. 

Starosta oznámil, že dňa 20. a 21. 2.2020 bolo prijaté uznesenie č. 338 na 12. zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva mesta Košice. Ide o programový rozpočet mesta, v ktorom sú zahrnuté účelové finančné 

prostriedky pre mestské časti, pričom pre Sever je to suma 90 000 €. Finančné prostriedky budú 

prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu použitia a po akceptácii. Na 

základe citovaného uznesenia sme navrhli rozvojové projekty a zabezpečenie údržby a opráv, ktoré 

boli prerokované komisiou rozvoja a finančnou komisiou.  

Za Komisiu finančnú sa k návrhu zmeny rozpočtu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, ktorý 

potvrdil, že predložený materiál bol prerokovaný a zároveň bolo spracované doplnenie k návrhu 

zmeny programového rozpočtu.  

Starosta uviedol, že spomenuté doplnenie k návrhu obsahuje investičné a rozvojové zámery v piatich 

oblastiach, a to oprava havarijného stavu strechy na objekte na ulici Obrancov mieru 1, 

dofinancovanie revitalizácie športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-50, úprava 

vestibulu a vstupu do budovy úradu MČ Košice – Sever, výstavba parkovacích miest vo vybraných 

lokalitách, realizácia verejného osvetlenia ulice Na stráni a Krupinská. Uvedené zámery budú 

financované z účelových finančných prostriedkov poskytnutých mestom a čiastočne z rezervného 

fondu mestskej časti. 

 

Starosta otvoril diskusiu. 

Kontrolór MČ oznámil, že voči doplňujúcemu návrhu uplatňuje výhradu, ktorá spočíva v tom, že 

mestská časť opakovane realizuje výdavky do majetku, ktorý jej nepatrí. Ide o rozpor so zákonom 

o obecnom zriadení a zákonom o majetku obcí.   

Poslanec Filipko reagoval, že mestská časť nebude bez súhlasu vlastníka realizovať spomínané 

aktivity a v niektorých prípadoch bude nutné pred samotnou realizáciou zabezpečiť správcovstvo 

alebo nájomný vzťah. Prijať zmenu rozpočtu nie je problém, lebo príprava realizácie môže začať. 

Tento problém sa rieši dlhodobo, nepodarilo sa dosiahnuť stav, aby to riešil štatút. Je to výzva pre nás, 

aby sme naliehali, aby mesto Košice urobilo prijateľné legislatívne čisté riešenie, ktoré sa dá uplatniť 

vo všetkých mestských častiach.  

Starosta doplnil, že v prípade, ak projekty budú odsúhlasené, podnikneme všetky kroky tak, aby sme 

dodržali zákonnosť.  
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Poslanec Kuczik uviedol, že podstatou celého doplňujúceho návrhu k zmene rozpočtu je potreba 

zapracovať tieto výdavky do rozpočtu, aby sme sa mohli uchádzať o finančné prostriedky v zmysle 

uznesenia mestského zastupiteľstva. Uvedené výhrady sa dajú prekonať v následných krokoch. 

 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Poslanec Filipko prečítal doplňujúci návrh k zmene programového rozpočtu  

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

doplnenie zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (1. rozpočtové opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy     + 50 000 €           

 

Bežné výdavky                                                   + 50 000 € 

Program 7: Podporná činnosť                         + 50 000 € 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy    + 40 000 €           

 

Kapitálové výdavky    + 93 500 € 

Program 3: Komunikácie   + 30 000 € 

Program 5: Prostredie pre život  + 33 500 € 

Program 7: Podporná činnosť   + 30 000 € 

 

Finančné operácie 

 

Príjmy      + 53 500 €           

Prevod z rezervného fondu   + 53 500 € 

 

Prílohou tohto uznesenia sú návrhy zámerov financovaných z Programového rozpočtu mesta Košice 

účelovou dotáciou v sume 90 000 € v zmysle Uznesenia č. 338 zo dňa 20.-21.02.2020 
 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 10: za – 12  proti – 0, zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko prečítal pôvodný návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 v predloženom znení 

(1. rozpočtové opatrenie) v zmysle schváleného doplňujúceho návrhu uznesenia: 

 

Bežný rozpočet 



Zápisnica z IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 22.05.2020                 strana  8  

Overili: 
 

 

Bežné výdavky               0 € 

Program 1: Služby občanom    - 2 000 € 

Program 2: Odpadové hospodárstvo   + 2 000 € 

 

 

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

na rok 2020 (1. rozpočtové opatrenie). 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 11: za – 12  proti – 0, zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

10. 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 v súlade s Článkom 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v termíne do 30. apríla 2020 všetci 

poslanci MZ MČ Košice – Sever (v  počte 13) a starosta MČ Košice - Sever, doručili na Miestny úrad 

MČ Košice – Sever obálku adresovanú Komisii na ochranu verejného záujmu. Na zasadnutí komisie 

sa budú otvárať doručené obálky a tiež sa bude preverovať úplnosť podaných majetkových oznámení. 

Ďalej poslankyňa informovala, že pán Marian Gaj dňa 15.05.2020 doručil svoje vyjadrenie v konaní 

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, ktoré adresoval komisii. Pán 

Marián Gaj zároveň predmetné vyjadrenie zaslal aj poslancom MZ. V predmetnej veci MZ MČ Košice 

– Sever na svojom zasadnutí dňa 24.2.2020 schválilo Uznesenie č. 87/2020. Na základe uvedeného 

uznesenia MZ sa začalo konanie voči pánovi Mariánovi Gajovi a bola mu zaslaná výzva na podanie 

vyjadrenia v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.  

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

Poslanec Beňo mal otázku, či sa poslanci v júni stretnú a budú riešiť p. Gaja. 

Poslankyňa Takáčová odpovedala, že sa stretne najskôr Komisia na ochranu verejného záujmu 

a potom to bude prerokované na zastupiteľstve. 

 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie 

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

funkcionárov MZ MČ Košice – Sever. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

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

   uznesenie bolo prijaté. 
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11.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever             
     

Starosta úvodom informoval, že poslanci obdržali Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – 

Sever. 

Starosta uzatvoril diskusiu a  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.  

 

Poslanec Filipko prečítal návrh 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 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 13  za – 12,  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 Sadovská ako predsedníčka Komisie kultúry informovala, že na rokovaní komisie sa jej 

členovia zhodli, že by mala existovať Cena mestskej časti Košice – Sever a Cena starostu Mestskej 

časti Košice – Sever. Ďalej informovala poslancov, že v lete pravdepodobne nebudú tábory 

organizované mestskou časťou. 

Starosta doplnil, že v najbližšej dobe budú pripravené všetky náležitosti súvisiace s udeľovaním 

ocenení. 

 

Poslanec Filipko reagoval, že odporúča najskôr spracovať pravidlá pre udeľovanie ocenení, v ktorých 

budú jasne stanovené podmienky. 

Poslanec Filipko ďalej informoval poslancov o téme zníženia dane z nehnuteľností fyzických osôb, 

ktoré do 31.12.2019 dosiahli vek 70 rokov. 

 

Starosta informoval o zmene Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever. 

Dňa 22.04.2020 bol vydaný Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku. 

 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

1. berie na vedomie ústnu informáciu o uvedenej problematike 

2. žiada poslancov mestského zastupiteľstva zvolených vo volebnom obvode MČ Košice – Sever, 

aby podporili vhodné legislatívne riešenie mesta Košice na uplatňovanie zliav z dane 

z nehnuteľností pre osoby, ktoré dosiahli vek 70 rokov do 31.12.2019 

3. žiada starostu mestskej časti, aby mestská časť v príslušnom období záveru roka do konca 

januára nasledujúceho roka, prostredníctvom vlastných informačných kanálov poskytla svojím 
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obyvateľom relevantné informácie v súvislosti s podávaním daňových priznaní k dani 

z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad, resp. s uplatňovaním zliav. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 14  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslankyňa Kokošková prečítala ďalší 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 o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 15  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

14.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým poslancom, hosťom aj zamestnancom 

poďakoval za podnetné návrhy a diskusiu. 

 

Košice, 16.06.2020 

 

Zapísala:  

 

Margita Šefčíková      „podpísané“ 

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

 

Zápisnicu overili: 

 

Martin Rogovský       

poslanec       „podpísané“    

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

 

 

Andreja Takáčová       

poslankyňa       „podpísané“   

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

  

 

Peter Luczy 

prednosta MÚ       „podpísané“ 

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

 

 

František Ténai  

starosta        „podpísané“ 

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


