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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 16.12.2015 

a z jeho pokračovania konaného dňa 11.1.2016 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Prílohy:           Pozvánky na zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných zo 16.12.2015 

  Listina prítomných z 11.1.2016 

Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice – špecifikácia pre zavedenie 
rezidentskej zóny v Mestskej časti Košice – Sever (textová a grafická časť) 

  Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ 
  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch následnej fin. kontroly č. 2/2015 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 50/2015 
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v MČ Košice – Sever 

Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 
 Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: streda, 16.12.2015, od 15.00 do 18.30 hod. 

    pondelok, 11.1.2016 od 15.00 do 19.00 hod. 

  
Počet  zvolených poslancov: 13 

 
Počet prítomných:   12 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  1   (poslanec Jozef Filipko sa ospravedlnil pred rokovaním MZ) 

 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever 
    Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 
 

 

 
Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

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

a privítal poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 

prítomných 9 poslancov MČ Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, 
teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Na začiatku rokovania zaznela slovenská hymna. 

 
 

2.  Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslankyne Dagmar Kaţimírovú a Annu Zimmermannovú. 

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

 

Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Štefana Baláţa a Petra Blišťana.  
 

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Annu Zimmermannovú.  
    

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní 
bolo  prítomných 9 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 1:  za - 7,  proti – 0,  zdrţal sa – 2. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zloţení:  Štefan Baláţ a Peter Blišťan 
 

mandátovú komisiu v zloţ.:  Kosmas Bekiaris a Anna Zimmermannová.  
 

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

 
Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Renátu Románovú a p. Annu Sejnovú, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
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3.  Schválenie programu rokovania 

    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
navrhovanému v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu. 
 

Starosta navrhol doplniť bod Informácia o petícii za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia 

kvality bývania v okolí OC Merkúr a označiť ho ako bod 6.1.  
Ďalej navrhol presunúť bod 9. Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever 

na rok 2015 za bod 5. a označiť ho ako bod 5.1.  
 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Haľko a navrhol doplniť 2 body: 
- Dočerpanie poloţky mzdy a platy starostu a kontrolóra MČ a označiť ho ako bod 14.1. 

- Dočerpanie poloţky odmeny poslancov a označiť ho ako bod 14.2.  
 

Keďţe sa nikto viac do diskusie o doplnení a zmene programu neprihlásil, starosta ju uzavrel. Dal 

postupne hlasovať o jednotlivých navrhnutých zmenách programu MZ.  

 
Hlasovanie o 1. návrhu starostu Gaja - doplnení bodu Informácia o petícii za zachovanie koloritu 

trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí OC Merkúr a označiť ho ako bod 6.1., hlasovalo 9 
poslancov. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 8,  proti – 1,  zdrţal sa – 0.    
 

Bod Informácia o petícii za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí OC 
Merkúr  bude doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod 6.1. 
 
Hlasovanie o 2. návrhu starostu – presunutí bodu 9. Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej 

časti Košice – Sever na rok 2015 za bod 5. a označiť ho ako bod 5.1., hlasovalo 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 3:  za - 8,  proti – 0,  zdrţal sa – 1. 
 

Bod 9. Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 bude 
presunutý za bod 5. a označený ako bod 5.1.  
 

Hlasovanie o návrhu poslanca Haľka doplniť bod 14.1. Dočerpanie poloţky mzdy a platy starostu 

a kontrolóra MČ, hlasovalo 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4:  za -  7,  proti – 1,  zdrţal sa – 1.  
 

Bod 14.1. Dočerpanie poloţky mzdy a platy starostu a kontrolóra MČ bude doplnený do programu.  
 
Hlasovanie o druhom návrhu poslanca Haľka doplniť bod 14.2. Dočerpanie poloţky odmeny 

poslancov, hlasovalo 9 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 5:  za -  5,  proti – 1,  zdrţal sa – 3.  
 

Bod 14.2. Dočerpanie poloţky odmeny poslancov bude doplnený do programu rokovania.  
 
Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovanými schválenými doplňovacími návrhmi.  

 
 Hlasovanie č. 6:  za - 7,  proti – 2,  zdrţal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:    MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program IX. zasadnutia MZ MČ 
  Košice – Sever v znení: 
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1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 
5. Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice – Mestská časť Košice – Sever 

5.1. Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 
6. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever 

6.1. Informácia o petícii za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v 

       okolí OC Merkúr 
7. Správa o plnení uznesení MZ 

8. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch následnej finančnej  kontroly  
10. Návrh VZN č. 50/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

      plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v MČ Košice – Sever 
11. Zrušenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice – Sever 

12. Informácia o príprave návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 
13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
14. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

      dní do poslaneckej knihy 
   14.1. Dočerpanie poloţky mzdy a platy starostu a kontrolóra MČ 

   14.2. Dočerpanie poloţky odmeny poslancov 

 15. Interpelácie a dopyty poslancov 
 16. Rôzne  

 17. Záver                                                                                                                                                                                                                         
 

 

Starosta privítal hostí z Magistrátu mesta Košice a z EEI, s.r.o., ktorí uvedú ďalšie body a dal spoločne 

hlasovať, aby mohli vystúpiť a zároveň, aby mohli vystúpiť vedúci príslušných oddelení k daným 
témam na pokyn predsedajúceho. 

 
Hlasovanie č. 7:  za - 8,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 

           návrh bol schválený. 
 

 

4.  Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020  

     s výhľadom do roku 2025 

 
Starosta predstavil Ing. Margitu Hanušovskú z oddelenia stratégie a rozvoja Magistrátu mesta Košice 

a odovzdal jej slovo, aby predstavila tento strategický materiál v nadväznosti na MČ Košice - Sever. 
Ing. Hanušovská v úvode povedala, ţe na V. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 

22.6.2015 bol Uznesením č. 144 schválený Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 

2020 s výhľadom do roku 2025. Je to koncepčný dokument mesta, kde si mesto Košice stanovilo svoje 
zámery. Program rozvoja mesta Košice bol spracovaný za účasti širokej platformy odborníkov, širokej 

verejnosti a zástupcov mestských častí, vrátane Mestskej časti Košice – Sever. Schválený Program 
rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 (2025) sa vzťahuje na celé územie mesta Košice a stáva sa tak 

platným východiskom pre rozvoj území všetkých mestských častí mesta Košice. Pri zbieraní údajov 
v rámci pracovnej komisie zistili, ţe skoro kaţdá mestská časť má spracovaný svoj program rozvoja, 

ktorý je niekedy v rozpore s iným programom rozvoja, niektorá ho vôbec nemá, bolo to 

neusporiadané. Ich ambíciou bolo rozvoj mesta vo všetkých mestských častiach zjednotiť, zadefinovať 
také ciele a opatrenia na rozvoj, aby sa kaţdý v programových oblastiach našiel. Ak by mestské časti 

chceli realizovať svoju rozvojovú aktivitu, vedia dopracovať svoj akčný plán, ktorý sa spracúva na 3 
roky. Vlastné programy rozvoja musia vychádzať z Programu rozvoja mesta. Je posledná moţnosť 

získania finančných prostriedkov z európskych fondov. Povinnou prílohou k ţiadosti o národnú dotáciu 

je konštatovanie, ţe mestská časť má schválený program rozvoja a projekt je v súlade s programom 
rozvoja. Nastavili monitorovanie realizovaných investičných akcií, spracúvajú prvú správu. Ich 

povinnosťou je raz ročne predloţiť na Mestské zastupiteľstvo v Košiciach odpočet realizovaných 
zámerov podľa jednotlivých oblastí. Je presne nastavený mechanizmus ako môţe mesto realizovať 
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projekty aj tie, ktoré nie sú uvedené v zámeroch, ale musia byť v súlade s opatreniami a cieľmi a pri 

monitoringu informovať, čo bolo doplnené a dať odpočet. Samotné oblasti rozvoja sa týkajú rodiny, 

ţivotného prostredia, školstva, sociálnych vecí, voľného času, pracovných príleţitostí. V rámci nich sú 
zadefinované konkrétne ciele a opatrenia. Keď si mestská časť schváli rozpočet, tam budú 

odsúhlasené investičné aktivity.  
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Štefan Kertés, kvórum sa zvýšilo na 10. 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

Poslankyňa Zimmermannová – prioritou mestskej časti je obnova trhovísk Merkúr a Mier, poloţila 
otázku, či by to bolo v súlade so zámerom mesta. 

Ing. Hanušovská – mesto to vo svojom programe nemá, ale mestská časť si to môţe dať, mesto 
pomôţe nájsť v rámci zadefinovaných aktivít pod čo by sa to dalo zahrnúť, dôleţité je, aby to bolo 

v súlade s cieľmi, samotné aktivity sa dajú dopracovať. V Mestskej časti Košice – Sever má mesto 

jeden veľký zámer – Revitalizácia ramena Hornádu. 
Poslanec Baláţ – keďţe materiál Program rozvoja mesta Košice je metodický, poloţil otázku, či je tam 

popísaný spôsob schvaľovania projektov. 
Ing. Hanušovská – je to tam, ale týka sa mesta, primátor má právo doplniť projektový zámer, ak je 

projekt v súlade s cieľmi a opatreniami a posunúť ho do realizačnej fázy. Obdobne by si mestská časť 

mohla nastaviť kompetencie, ale aţ keď bude mať akčný plán. 
Poslanec Polaček – sa spýtal, prečo mesto schválilo strategický dokument a aţ následne boli mestské 

časti vyzvané, aby dali nejaké návrhy, nepripadá mu to logické. Boli mestské časti vyzvané, aby sa 
zúčastnili pripomienkovania tohto strategického dokumentu? 

Odpovedala Ing. Hanušovská – toto je Program rozvoja mesta Košice, mesto dalo spracovať právnu 
analýzu - mesto Košice je obec, podľa zákona o regionálnom rozvoji povinnosť mať spracovaný 

Program rozvoja má obec, obec nemôţe mať v obci ďalších 22 obcí. Mali verejné pripomienkovanie. 

Zámery MČ sú tam zahrnuté len sčasti, ale MČ má svoj rozpočet, má právo sa rozhodnúť, aké aktivity 
chce realizovať zo svojich finančných prostriedkov. 

Poslanec Polaček poloţil otázku starostovi MČ ako členovi pracovnej skupiny – v tomto materiáli našiel 
mestskú časť spomenutú len dvakrát (cyklistické chodníky a lesopark v rámci Mestských lesov), 

poţiadal ho, aby predstavil svoju víziu tohto projektu a vyzdvihol celkový prínos pre Mestskú časť 

Košice – Sever a jej obyvateľov. 
Starosta Gaj – tento dokument bol vytvorený z dôvodu, ţe v roku 2015 končil mestu Plán 

hospodárskeho rozvoja a aby sa mohli čerpať fondy aj v budúcom období, musel byť tento dokument 
schválený. Mestskej časti končil Plán hospodárskeho rozvoja v roku 2014, vznikla dilema, či si máme 

vypracovať nový. Na stretnutiach sme sa oboznámili, ţe pokiaľ mesto vypracuje, mestská časť 
nemusí, lebo mestský bude ako rámcový a záleţí na mestskej časti, či si vyšpecifikuje podľa svojich 

aktivít a programu nejaký akčný plán, to je úloha mestskej časti.  

Doplnila ho Ing. Hanušovská – akčný plán sú investície mestskej časti v rozpočte, mestská časť musí 
tento materiál dotvoriť.   

Poslanec Gibóda – v júni na mestskom zastupiteľstve ako mestskí poslanci túto koncepciu schválili, 
prečo sa materiál dostal na rokovanie MZ aţ po polroku.   

P. Zimmermannová – ako to funguje s eurofondami smerom k zámeru, ktorý chce mestská časť 

realizovať. 
Ing. Hanušovská – ak by mestská časť mala poţiadavku, je priestor predloţiť aktualizáciu akčného 

plánu do zastupiteľstva, museli by byť v kontakte s mestom, aby to zaradili do materiálu na mestské 
zastupiteľstvo ako návrh na doplnenie zámerov. 

P. Gibóda - poloţil otázku starostovi, aký je ďalší postup mestskej časti vo vzťahu k tomuto 
strategickému dokumentu. 

P. Polaček upriamil pozornosť na materiál, ktorý vznikol v decembri a hovoril o poţiadavkách 

obyvateľov, poslanci ho pretavili do uznesenia Komisie rozvoja, prečo dnes nemáme pripravený 
materiál, ktorý by sme mohli uzavrieť. 

 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Vladimír Vágási, kvórum sa zvýšilo na 11. 

 

Poslanec Haľko dal procedurálny návrh na ukončenie diskusie. 
Starosta dal o ňom hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 
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Hlasovanie č. 8:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 
           procedurálny návrh bol schválený. 

 
Starosta poďakoval Ing. Hanušovskej a Ing. Daňovi za predstavenie Programu rozvoja mesta Košice. 

 
Poslanec Gibóda prečítal pripravený návrh uznesenia, ktorý odovzdal návrhovej komisii.  

Ing. Baláţ za návrhovú komisiu ho pred hlasovaním ešte raz prečítal. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

a) berie na vedomie 
Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 
2025  

 
b) žiada starostu Mestskej časti Košice – Sever 

o prípravu harmonogramu postupu prác MČ Košice – Sever vo vzťahu k Programu 
rozvoja mesta Košice a rozvoja Severu do najbližšieho rokovania MZ. 

 
Z: starosta MČ Košice – Sever 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 9:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 2 (p. Kaţimírová, p. Švajlen), 

           uznesenie bolo prijaté. 
 

 

5.  Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice – Mestská časť Košice – Sever 
 

Starosta na úvod povedal, ţe na základe Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 53/2015 Mestská časť 
Košice - Sever poţiadala mesto Košice ako zmluvného partnera spoločnosti EEI, s.r.o. o vypracovanie 

návrhov riešenia rezidentských lokalít pre MČ Košice - Sever s dôrazom na lokality ohraničených 

ulicami Stará spišská cesta, Watsonova, Němcovej (parkovisko Merkúr), Letná, Komenského, 
Tomášikova, Národná trieda, Slovenskej jednoty, Vodárenská, Hlinkova a predloţenie návrhov výšky 

cien celoročných parkovacích kariet. Spracovateľ koncepcie - EEI, s.r.o. materiál doručil a mestská 
časť ho predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Zástupcovia spracovateľa koncepcie p. Ján 

Tomanovič a Jiří Brda boli pozvaní na zasadnutie MZ, aby materiál predstavili.    
Potom starosta odovzdal slovo p. Tomanovičovi - koncepcia uţ na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach aj na MZ MČ Košice – Sever predstavená bola, bola dopracovaná v tých častiach, ku 

ktorým potrebovali metodické rozhodnutie mestskej časti. Spracovali ju takým spôsobom, aby bolo čo 
najniţšie ekonomické zaťaţenie verejnosti, hľadali plochy, kde je moţné plošnou výstavbou 

a najjednoduchšími stavebnými úpravami zväčšiť kapacitu na území MČ Košice – Sever. Bolo rozšírené 
územie po ulicu Watsonovu, zvlášť bolo riešené parkovisko na Festivalom námestí. Koncepčné riešenie 

malo byť jednotné pre celé mesto Košice a priniesť ekonomicky realizovateľné riešenie pre čo 

najväčšie územie mestských častí zaťaţených parkovaním sídliskového charakteru. Netvrdia, ţe 
jednotlivé mestské časti si nemôţu zvoliť iné varianty. Ceny, ktoré uvádzajú v koncepcii, sú 

odporúčacie, preto odporúčajú tú istú cenovú politiku, ktorá je za hranicou ulice Letnej, ul. 
Československej armády a Slovenskej jednoty. Momentálne pracujú na realizačných projektoch 

v súlade so schválenou zónou, ktorá má byť spustená k 1.7.2016, od tohto dátumu hranica plateného 

parkovania bude tvorená práve ulicou Letnou a ulicou Slovenskej jednoty. V koncepcii sa navrhuje 
2268 stojísk a výstavba 328 parkovacích miest, čo spolu pokrýva reálne potreby územia za 

predpokladu zavedenia regulácie. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Peter Kalanin, kvórum sa zvýšilo na 12. 
 

Starosta otvoril diskusiu. 
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Poslanec Bekiaris – v materiáli sa píše o 328 parkovacích miestach na plochách zničených divokým 

parkovaním, chápe to tak, ţe uţ teraz sa na tých miestach parkuje, čiţe nejedná sa o nové parkovacie 
kapacity? 

Reagoval p. Brda – ide o parkovacie miesta zdevastované prevaţne divokým parkovaním, ale na 
niektorých uliciach budú vybudované nové parkovacie plochy. V tejto mestskej časti je veľa špecifík na 

rozdiel od centrálnej mestskej zóny, je tu veľké mnoţstvo divokých parkovísk. Čisto nové parkovacie 

miesta budú napr. na Školskej ulici, vzniknú zahustením jestvujúcich parkovísk. Výrazne si polepší ul. 
B. Němcovej a priľahlé ulice, kde navrhujú rozsiahlu výstavbu. 

Doplnil ho p. Tomanovič – budovať nové miesta bez akejkoľvek regulácie má zmysel, ale aj dnešné 
územie má kapacitne svoje limity, pokiaľ budeme tolerovať státie na zeleni, vozidiel pribudne. Spôsob 

regulácie moţno zabezpečiť len cenotvorbou. 
P. Bekiaris – rozdiel medzi terajším parkovaním a tým, čo sa pripravuje bude v tom, ţe potom bude za 

parkovanie platiť, hoci bude stáť na tom istom mieste, bude mať nato nárok, lebo tam býva. 

Reagoval p. Tomanovič – rozdiel je v tom, ţe verejnosť bude môcť zaparkovať v zmysle platnej 
legislatívy a bude mať kapacitu v takej miere, ţe to miesto nebude musieť hľadať, lebo pribudnú aj 

nové kapacity. 
   

P. Polaček poloţil 3 otázky: 

Či takýto podrobný materiál spracovali aj pre iné mestské časti ? 
Čo dnes očakávajú od poslancov, od tohto stretnutia, lebo podľa predloţeného materiálu poslanci túto 

správu berú len na vedomie ? 
Ako to vidia s financovaním nových parkovacích miest ? 

 
Odpovedal p. Tomanovič – urobili projekt pre centrálnu mestskú zónu a následne spracovali takéto 

projekty pre mestské časti, nejde o koncepčné riešenie podľa nejakého know-how spoločnosti EEI, 

prezentujú európske štandardy, metodiku vyvíjajú na základe skúseností z miest Európy, sídlisková 
problematika je veľmi mladá, veľmi podobné ekonomické a sociálne postavenie majú krajiny V4, ktoré 

majú podobný charakter sídliskovej zástavby, problematika má 7-8 rokov. Čo sa týka samotného 
financovania a počtu projektov, ktoré spracovali - pre MČ Košice – Sever to bol prvý, kde navrhli 

riešenie konkrétnej výstavby na konkrétnych miestach, momentálne majú poţiadavky z ďalších 3 

mestských častí. Pri výpočte sumy 35,- EUR na 1 rezidentskú parkovaciu kartu suma je vypočítaná tak, 
aby im pokryla všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zmluvy s mestom – postaviť absentujúcu 

kapacitu, udrţiavať a vybudovať dopravné značenie, zimnú a letnú údrţbu, pravidelné čistenie 
parkovacích plôch. Podľa zmluvy medzi mestom Košice a EEI, s.r.o. podiel pre EEI je 50 % zo sumy 

35,- EUR, 50 % je mesta. Pre nich ako podnikateľský subjekt je riešenie sídliskového parkovania 
absolútne nerentabilné, ale je to ich povinnosť vyplývajúca zo zmluvy s mestom. Mestské časti Sever a 

Juh sú priamo dotknuté centrálnou mestskou zónou. 

P. Polaček sa spýtal, či tá výstavba je financovaná z tých 17,- EUR ? 
P. Tomanovič – áno plus z príjmov v centrálnej mestskej zóne. 

P. Polaček – v tých 17 eurách okrem údrţby je aj výstavba ?  
P. Brda – áno, výstavba absentujúcej kapacity. 

Na otázku čo zástupcovia EEI očakávajú dnes od poslancov odpovedal p. Tomanovič, ţe nemá nárok 

niečo očakávať. Ak poslanci majú záujem, aby tento materiál bol naplnený, je potrebné prijať 
uznesenie a ţiadať o jeho realizáciu mesto. Tým zároveň schvália regulačnú formu, ktorá je v tomto 

materiáli navrhnutá identickú s centrálnou mestskou zónou v jednotlivých rezidentských lokalitách. 
Hranica Severu je Watsonova, Hlinkova, Vodárenská a Národná trieda. 

Starosta sa spýtal, či tam mestská časť má stanovený nejaký termín. 
Odpovedal p. Tomanovič - materiál neukladá ţiadny záväzný termín, jediný záväzný termín má EEI 

spustiť zónu od 1.7.2016, od tohto dátumu bude Mestská časť Košice - Sever viac dotknutá 

dopravnou záťaţou za hranicou ulíc Letná a Slovenskej jednoty.  
 

P. Gibóda poloţil 3 otázky: 
Vzhľadom na rekonštrukciu Komenského ulice musí byť zachovaná dvojkruhová ulica, v tejto koncepcii 

je navrhnutý nejaký počet parkovacích miest, o koľko sa to z tohto dôvodu zniţuje ? 

Akým spôsobom si predstavujú spoluprácu a spolufinancovanie s Technickou univerzitou alebo 
bizniscentrami, ktoré by ušetrilo zdroje na nové parkoviská pre mestskú časť ? 
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Či sú zóny, ktoré navrhli, vzhľadom nato, ţe ide o hraničnú zónu dostatočné, na ul. Slovenskej jednoty 

sú rodinné domy a oproti sú bloky, ľudia budú prirodzene utekať z týchto parkovísk, ktoré sú 

dostatočné, ale uţ budú platené, do zóny rodinných domov ? 
Odpovedal p. Tomanovič – ţiadne koncepčné riešenie organizácie parkovania nemôţe riešiť komerčné 

aktivity a komerčné záujmy, to je základný princíp organizácie dopravy na kaţdom verejnom 
priestranstve, to znamená, ţe je na kaţdom komerčnom subjekte, aby si zabezpečil svoje parkovacie 

kapacity. Verejné parkovacie plochy majú riešiť funkcionalitu územia, aby do tých komerčných 

subjektov mohli prísť návštevníci, aby bola zachovaná občianska vybavenosť a aby mohli parkovať 
obyvatelia. Kde budú parkovať zamestnanci a firemné vozidlá, je vecou komerčného subjektu. Na 

plochách, ktoré majú funkciu návštevníckeho parkovania, je navrhnuté spoplatnenie 50 centov za 
hodinu, večerné a nočné parkovanie je bezplatné. V rámci jednotlivých obytných štvrtí navrhujú reţim 

zmiešaného státia, to znamená, ţe parkoviská sú vyhradené pre rezidentov, ale môţe tam zaparkovať 
aj návštevník v spoplatnenom reţime maximálne na 3 hodiny. 

Čo sa týka Komenského ulice, je to úplne čerstvá informácia, nedisponovali s ňou, keď spracúvali 

tento materiál. Krajský dopravný inšpektorát, ktorý spracoval projekt ohľadom rekonštrukcie 
Komenského ulice sa striktne vyjadril, ţe parkovacie miesta nevyhovujú podmienkam bezpečnosti 

cestnej premávky, poţaduje ich vylúčiť z projektu a prepracovať projekt tak, aby tam nefigurovali. Zo 
141 parkovacích miest ubudne asi 70 %. 

Doplnil ho p. Brda – majú tendenciu túto kapacitu nahradiť v maximálne moţnej miere. 

P. Zimmermannová – diskusiu k tomuto bodu by uţ mohli ukončiť, poslanci informáciu dostali, na 
Komisii rozvoja by materiál prešli podľa ulíc, je toho názoru, ţe raz sa to spoplatnenie musí urobiť, 

aby nastal poriadok. 
 

P. Gibóda predloţil pozmeňovací návrh k pripravenému návrhu uznesenia. 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

1. berie na vedomie 
           Koncepciu riešenia statickej dopravy v meste Košice – špecifikáciu pre zavedenie 
           rezidentskej zóny v Mestskej časti Košice – Sever, spracovanú spoločnosťou EEI 
 

2. žiada starostu mestskej časti,  
aby prostredníctvom MÚ MČ vypracoval odporúčacie stanovisko k predloženej 
koncepcii a zaradil ho na rokovanie najbližšieho MZ MČ Košice – Sever 
 

3. žiada starostu mestskej časti  
osloviť mesto Košice za účelom získania záväzného stanoviska vo veci 
prefinancovania výstavby parkovacích miest v horizonte 3 rokov na základe 
predloženej koncepcie 
 

4. žiada starostu mestskej časti 
osloviť spoločnosť EEI za účelom získania záväzného stanoviska vo veci 
financovania výstavby parkovacích miest v horizonte 3 rokov na základe 
predloženej koncepcie. 

 
Termín: najbližšie rokovanie MZ MČ Košice – Sever. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 2 (p. Haľko, p. Vágási),   
1 nehlasoval (p. Švajlen), 

            uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta poďakoval zástupcom EEI, s.r.o. za prezentáciu koncepcie. 
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5.1.  Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 

   
Starosta odovzdal slovo p. Luczymu, vedúcemu oddelenia ekonomického a hospodárskej správy. 
P. Luczy – poslancom bolo predloţené predbeţné čerpanie rozpočtu ku koncu mesiaca november 

2015, návrh 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2015 a dôvodová 
správa. Prvá zmena, čo sa týka príjmovej oblasti je spolufinancovanie vo výške 400 EUR od 

poskytovateľa Centrum pre filantropiu, n.o. Bratislava pre Zariadenie opatrovateľskej sluţby na projekt 
„Elektrická polohovacia posteľ – lôţko“. Tento príjem sme zapracovali aj do výdavkov v Programe 6: 

Sociálne sluţby v poloţke 8a – Materiál. Kapitálové príjmy – táto poloţka bola predkladaná k 1. zmene 

PR, ale sa o tom nejakým nedopatrením nehlasovalo, preto to dali opäť. Jedná sa o zníţenie rozpočtu 
o 30 000 € na poloţke Parkovacie miesta, ktoré sa nečerpali a zvýšenie rozpočtu o 30 000 € na 

poloţke Športoviská a detské ihriská, ide o presun. Zníţenie rozpočtu o 4 000 € na poloţke Kamerový 
systém je navrhnuté z dôvodu zaúčtovania zapojenia nespotrebovanej dotácie z roku 2014, kameru 

sme realizovali v roku 2015. U finančných operácií ide o zvýšenie rozpočtu o 2 700 € na poloţke 

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce – mali sme súťaţ, kde víťazná ponuka vo verejnom 
obstarávaní na 2 kamery na Študentskej a Hroncovej ulici podľa nášho projektu, na ktorý sme získali 

transfer z Ministerstva vnútra vo výške 10 000 €, bola 16 700 €, čiţe nám tam chýba v kapitálových 
výdavkoch 2 700 €. Cena kamier je niţšia ako minulý rok, ale ide o technicky náročnejšie osadenie 

týchto 2 kamier. Ak sa táto dnešná zmena neschváli, nemôţe dôjsť k podpísaniu zmluvy a museli by 
sme k 31.12.2015 vrátiť tých 10 000 €, ktoré sme z ministerstva dostali. S kamerovým systémom je 

spojená ešte 1 zmena - navýšenie beţných výdavkov o 1 020 €, uskutočnilo sa verejné obstarávanie, 

kde spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. Košice nám prenajme pár optického vlákna pre dátové 
prepojenie - prevod signálu medzi Mestskou políciou Košice a samotnými kamerami, prvotné 

napojenie bude stáť 936 € a mesačné poplatky budú 84 €. Keďţe vieme, ţe niektoré kapitálové 
výdavky nebudeme čerpať, zniţujeme poloţky: zriadenie nových parkovacích miest – 29 500 €, 

verejné osvetlenie - 2 000 €, detské ihriská - vyčerpáme tohto roku len 8 000 €, zvyšok sa bude 

čerpať v roku 2016. Ide o to, aby sme vedeli k 31.12.2015 výšku rezervného fondu. 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
  

P. Gibóda – uţ pred predchádzajúcim zastupiteľstvom adresoval niekoľko otázok starostovi, 

prednostovi MÚ a miestnemu úradu ohľadom rozpočtu, čerpania rozpočtových poloţiek a iných 

dokumentov miestneho úradu. Do dnešného dňa okrem výsmešnej odpovede pána starostu nedostal 
ţiadnu vecnú reakciu. Prečítal otázky, ktoré zaslal aj písomne. Poďakoval za zaslanie čerpania PR. 

Reagoval starosta – poslanec nemá právo úkolovať zamestnancov, majú pokyn neodpovedať na 
otázky poslanca Gibódu. 

P. Gibóda – miestny úrad má poskytovať určité zázemie aj poslancom MZ, aké sú dôvody, prečo dal 
starosta takýto pokyn miestnemu úradu, prečo sa opäť hráme na poslancov 1. a 2. kategórie. Aké sú 

objektívne dôvody, prečo poslancovi MČ nebudú poskytnuté odpovede na dopyty ohľadom rozpočtu 

MČ, ktorý idú schvaľovať. 
P. Polaček – je ťaţké reagovať na rozpočet a jeho zmeny, keď chýbajú informácie. Nevie stanovisko 

Finančnej komisie, mrzí ho, ţe Finančná komisia nezasadala. Nepraje si, aby poslanci dostávali 
materiály, uţ keď sa rokuje. V novembri bolo schválených 1 000 € na kamery a teraz v decembri 

máme schváliť ďalších 1 000 € na beţné výdaje. Niekde sa stala chyba, lebo zmluvy boli podpísané 

začiatkom roka, čo sme nemali kalkuláciu ? 
Odpovedal p. Luczy – pri prvých 1 000 € sme počítali s nejakými beţnými výdavkami spojenými 

s kamerou na Lomnickej ulici, nemohli sme vedieť, ţe nám niekto kameru rozbije a budeme ju musieť 
dať opraviť, to sú náklady s tým súvisiace. Čo sa týka tohto navýšenia, nemohli sme vedieť, kto vyhrá 

súťaţ a v akej sume, ešte zmluva nie je podpísaná, teda nemôţe byť ani zverejnená. Nemohli sme 
vedieť v novembri, aká bude suma, keď sa súťaţ vyhodnocovala minulý týţdeň. 

 

P. Polaček poloţil otázku, koľko bude stáť prevádzka kamier na budúci rok. 
Vysvetlil p. Luczy – 1 funkčná kamera sa nachádza na Lomnickej ulici, mesačný poplatok je 45 €, do 

systému sa majú zapájať ďalšie 2 kamery na Študentskej a Hroncovej ulici, mesačný poplatok za 
obidve bude 84 €, čiţe spolu mesačne 129 €, kaţdá vysúťaţená cena je iná, udrţateľnosť projektu je 

5 rokov, následne odovzdáme kamery do majetku mesta. 
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Starosta MČ vysvetlil, ţe 2. zmenu PR pripravili z dvoch dôvodov: 

1. aby sa vyriešilo nehlasovanie na minulom zastupiteľstve – prevod medzi kapitálovými a finančnými 

    operáciami 
2. kamerový systém, ak sa táto 2. zmena neschváli, úrad nekúpi a nenainštaluje 2 kamery a vráti 

   10 000 € Ministerstvu vnútra, my sme ţiadali 20 000 €, schválili nám 10 000 €. 
   Ostatné zmeny sú kozmetické úpravy, nerieši sa zásadné financovanie mestskej časti. 

 

P. Baláţ sa vyjadril ako predseda Finančnej komisie, dúfa, ţe na budúcom zasadnutí sa z 5 poslancov -
členov komisie zúčastnia aspoň traja, ďalší návrh na úpravu rozpočtu ho nepotešil, ide o 2 negatívne 

správy – zvýšenie beţných výdavkov, 1 dobrá správa - dostaneme grant 2 500 €, čo znamená 
zvýšenie beţných príjmov, aj keď nie je spokojný s tým, ţe ho dostaneme na poslednú chvíľu. 

 
Starosta prečítal návrh na zmenu rozpočtu Adventných trhov, ide o 3 poloţky: 

Zvýšenie výdavkov + 2 500 € 

Účelový dar príjem 2 500 €. 
Poloţka výber od stánkárov je zníţená o 410 €, lebo je niţší ako predpokladaný. 

Reálna suma na Adventné trhy je cca 4700 €, v rozpočte je 5 000 €. 
Kontrolór MČ – ak by došlo k zvýšeniu na strane výdavkov a neboli by kryté príjmami, tak je to zlá 

správa, ale tu to bolo kryté príjmami, rozpočet to nezasahuje. 

P. Bekiaris – keď sme hlasovali o čiastke 2 500 €, brali sme do úvahy, ţe niektoré aktivity nebudú 
(zabíjačka, ryby). Pýta sa, aká je suma v návrhu rozpočtu na rok 2016 v poloţke Adventné trhy. 

Odpovedal starosta - v rozpočte na budúci rok je na Adventné trhy plánovaných 4000,- EUR.  
P. Bekiaris – podľa neho to nebude stačiť, ak tam má byť kompletný program.  

Starosta oboznámil poslancov s výdajmi. 
Jediný rozdiel oproti minulému roku je výpadok 410 € - výber od stánkárov. 

P. Gibóda – to nie je pravda, na stránke MČ nie je zverejnená ţiadna darovacia zmluva, starosta nemá 

problém minúť akúkoľvek sumu nad rámec rozpočtu. 
 

Poslanec Gibóda prečítal návrh uznesenia, ktoré pripravil. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever ţiada starostu Mestskej časti Košice – Sever: 

 
1. aby zabezpečil zo strany Miestneho úradu MČ Košice – Sever serióznu, odbornú 

a nediskriminujúcu komunikáciu s poslancami MČ 
2. aby miestny úrad reagoval a odpovedal na odborné poţiadavky a otázky poslancov MČ 

3. aby rešpektoval a nedelil volených zástupcov obyvateľov MČ Košice – Sever na poslancov 

prvej a druhej kategórie a tak nedehonestoval aj obyvateľov, ktorých zastupujú v Miestnom 
zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Z: starosta MČ Košice - Sever 

 T: platné dňom podpísania uznesenia starostom 

 
P. Polaček – Adventné trhy sa skončili, prostriedky boli minuté, zastupiteľstvo určilo starostovi 

a mestskej časti mantinel 2 500 €, starosta minul viac, dar mestská časť neprijala, dodatočne ho 
nemôţe prijať na ten účel, keď uţ bol minutý. Nevidí dôvod, prečo by po akcii mali zvyšovať rozpočet, 

načo potom poslanci dávajú pravidlá, načo je rozpočtovanie. 

Reagoval starosta – nie je pravda, ţe niekto financuje Adventné trhy po ich konaní, Adventné trhy sa 
plánovali, minulý týţdeň v stredu bol prijatý dar, ţiadne finančné prostriedky nad rámec toho, čo 

poslanci vyčlenili, neboli minuté. 
P. Polaček – darovacia zmluva nie je zverejnená, nie je platná, taký je zákon. 

Starosta dal slovo p. Sejnovej, referentke oddelenia právneho a organizačných činností, ktorá 
povedala, ţe sa zúčastnila všetkých ročníkov Adventných trhov, ktoré mestská časť organizovala, vie 

porovnať, aké boli v jednotlivých ročníkoch príjmy a výdaje. Vie povedať, koľko práce, koľko intenzity 

do prípravy týchto podujatí z úrovne miestneho úradu do tejto akcie vloţili. Pri tomto ročníku 
Adventných trhov došlo k zmene termínu konania tohto podujatia. Pôvodne sa mali Adventné trhy 
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uskutočniť 14 dní vopred, čiţe mnohých predávajúcich, ktorých sme mali zaistených a ktorí platili tie 

najvyššie poplatky, sme pri zmene termínu stratili. To je moţno ten finančný dopad, ţe sa nevykryli 

stanovené príjmy. Program účinkujúcich umelcov na tohtoročných Adventných trhoch bol tak úţasný, 
ţe je škoda, ţe posledné dni si ho nemohlo vychutnať viac obyvateľov mestskej časti. Posledný deň 

bol čo sa týka účasti pomerne slabý a moţno aj to poznamenalo celkový priebeh akcie. Zamestnanci 
MÚ pri príprave nič nepodcenili, dali do toho maximálne úsilie. 

 

P. Polaček – nechce zneváţiť prácu zamestnancov, ale starosta nemá mandát, aby minul viac peňazí 
ako mal odsúhlasených, o tom je zákon o rozpočtových pravidlách. 

Poslanec Švajlen – nerozumie tomu, v čom je problém, zúčastnil sa na Advente, páčil sa mu, poslanci 
odsúhlasili 2 500 €, toľko bolo minutých, niekto nám dal 2 500 €, aby bol Advent ešte lepší, Advent sa 

uskutočnil. 
P. Polaček – problém je v systéme, starosta naobjednával tovar za 4 500 €, starosta nemôţe 

svojvoľne minúť väčšiu sumu. 

 
Starosta – ak by to nebolo z úst poslanca Polačeka, ktorý 4 roky porušoval pravidlá, bolo by to 

vierohodné, pán kontrolór zhodnotí, či úrad niečo porušil. 
 

P. Zimmermannová – prikláňa sa k tomu, čo hovorí poslanec Polaček, na druhej strane, ak sa to 

dostane do rozpočtu, budú vidieť, načo boli tie prostriedky pouţité, aby mali predstavu na budúci rok, 
z praktického hľadiska sa prikláňa k tomu, nech sa tie peniaze takýmto spôsobom skontrolujú,  

účelový dar musí byť rozpísaný na poloţky. 
 

Poslanec Haľko – včera bola miestna rada, kde sa dohodli, ţe ak úrad v Programe 7: Podporná 
činnosť preukáţe reálne čerpanie nákladov, tak sa zrealizuje dočerpanie poloţky 37 Odmeny na 

základe dohôd + 1 555 €. 

 
Starosta dal hlasovať o vyhlásení prestávky, prítomných 12 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 11:  za - 11,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Vágási) 

           návrh bol schválený. 
 

Starosta vyhlásil 5-minútovú prestávku.  

Cez prestávku z rokovacej miestnosti odišli poslanci Gibóda, Kalanin, Vágási, Bekiaris, Blišťan, kvórum 
7 poslancov. 

Starosta MČ po prestávke vyhlásil, ţe berie späť dar vo výške 2 500 €, nerieši sa ţiadna úprava 
Adventných trhov, len poslanci nebudú mať reálnu predstavu výdajov týchto trhov na budúci rok. 

Poslanec Švajlen – môţu poslanci dostať reálny rozpočet Adventných trhov ? 
Starosta dal prísľub. 

 

Do diskusie sa nikto viac nehlásil, starosta ju uzatvoril. 
 

Poslanec Baláţ prečítal návrh uznesenia predloţený poslancom Gibódom. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever ţiada starostu Mestskej časti Košice – Sever: 

 
1. aby zabezpečil zo strany Miestneho úradu MČ Košice – Sever serióznu, odbornú 

    a nediskriminujúcu komunikáciu s poslancami MČ 
2. aby miestny úrad reagoval a odpovedal na odborné poţiadavky a otázky poslancov MČ 

3. aby rešpektoval a nedelil volených zástupcov obyvateľov MČ Košice – Sever na poslancov prvej 

    a druhej kategórie a tak nedehonestoval aj obyvateľov, ktorých zastupujú v Miestnom 
    zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sever. 

 
Z: starosta MČ Košice - Sever 

 T: platné dňom podpísania uznesenia starostom 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 7 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 12:  za - 2,  proti – 0,  zdrţal sa – 5, 
           uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh 2. uznesenia k tomuto bodu programu. 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 
písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
schvaľuje 
 
2. zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015 v predloženom znení: 
 
 
Beţný rozpočet 
 
Bežné príjmy + 400 € 

 
Bežné výdavky + 2 975 € 

Program 5: Prostredie pre ţivot + 1 020 € 
Program 6: Sociálne sluţby + 400 € 

Program 7: Podporná činnosť 
        Odmeny na základe dohôd + 1 555 € 

 

 
Kapitálový rozpočet 
 
Kapitálové príjmy – 4 000 € 

 

Kapitálové výdavky – 35 800 € 
Program 3: Komunikácie – 29 500 € 

Program 5: Prostredie pre ţivot – 6 300 € 
 
Finančné operácie 
 
Príjmové finančné operácie  

Prevod z rezervného fondu – 35 800 € 
 
Prílohou uznesenia sú tabuľky 2. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015.  
 

Potom dal starosta hlasovať o návrhu 2. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever 

na rok 2015, hlasovalo 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13:  za - 6,  proti – 1 (p. Polaček),  zdrţal sa – 0, 
           uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6.  Správa o činnosti starostu MČ Košice - Sever 

 
Starosta predniesol správu o svojej činnosti za obdobie od 24.9.2015 do 15.12.2015. Okrem  

rozhodovacej činnosti a beţnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval: v mesiaci 
september sa uskutočnilo konanie o novom územnom pláne mesta Košice, navštívil detský klub 

zdravotne postihnutých Mapovanie bariér, zúčastnil sa na španielskych dňoch na španielskom 
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gymnáziu Park mládeţe, s mestskými policajtmi sa zúčastnil akcií a výučby o bezpečnosti pri školách  

a rozdávali reflexné prvky. V mesiaci október pokračovali Dni španielskej kultúry, prijal viacero 

občanov, medzi nimi p. Hajdu, ktorý má problém so susedskými vzťahmi na Kalvárii, zúčastnil sa 
inaugurácie nového rektora Technickej univerzity, konalo sa slávnostné ukončenie projektu Pekná 

Anička a Jeţko Separko v spolupráci so Správou mestskej zelene. V Dennom centre navštívil 
rozprávkový maratón, v Kulturparku navštívil výstavu, konalo sa zasadnutie na tému financovanie 

sociálnych sluţieb s vedúcimi oddelení, z ktorého výstup sa pretavil do navýšenia rozpočtu sociálnych 

sluţieb pre MČ Košice - Sever, v Dennom centre sa konala akcia úcta k starším, konalo sa stretnutie 
na tému redukcia mestských častí, v Dennom centre sa zúčastnil stolnotenisového turnaja Sever 

a Staré mesto. V novembri organizoval slávnostný galavečer pre škôlky pri príleţitosti Medzinárodného 
dňa škôlok v GES - klube pre všetkých zamestnancov materských škôl na Severe. Spolu so 

zamestnancami miestneho úradu odovzdali kočík p. Grodnej, na ktorý sa vybavili prostriedky z Úradu 
vlády SR. Stretol sa s prokurátorom JUDr. Čorbom, kde bola prerokovaná správa z kontroly ohľadom 

dodrţiavania § 5 Občianskeho zákonníka – susedské vzťahy, kde mestská časť obstála veľmi dobre. 

Viedol rokovania miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, zúčastnil sa zasadnutí Komisie rozvoja 
a Komisie kultúry, stretol sa s riaditeľom Magistrátu mesta Košice, s primátorom mesta a s viacerými 

občanmi. Cez víkend organizoval Adventné trhy na Mieri a chce poďakovať všetkým zamestnancom, 
ktorí pomáhali aj vo svojom voľnom čase organizovať tieto trhy.  

 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto diskusiu ukončil. 
Poslanec Baláţ 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 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14:  za - 6,  proti – 1 (p. Polaček),  zdrţal sa – 0,       
             uznesenie bolo prijaté. 

 
P. Kaţimírová podala procedurálny návrh na prerušenie rokovania MZ. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa  § 9 bod 8) Rokovacieho 
poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 
 
 prerušuje 
 
IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever a schvaľuje, že 
jeho pokračovanie sa uskutoční dňa 28. decembra 2015 (pondelok) o 15.00 hod. 
v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice. 
 

Prerokované budú nasledujúce zostávajúce body schváleného programu: 
 

6.1. Informácia o petícii za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality 
       bývania v  okolí OC Merkúr 
7.   Správa o plnení uznesení MZ 
8.   Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch následnej finančnej  kontroly  
10.Návrh VZN č. 50/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
      volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní 
      v Mestskej časti Košice –  Sever 
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11. Zrušenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice – Sever 
12. Informácia o príprave návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok  
      2016 
13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
14.Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas  
      poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

   14.1. Dočerpanie položky mzdy a platy starostu a kontrolóra MČ 
   14.2. Dočerpanie položky odmeny poslancov 

 15. Interpelácie a dopyty poslancov 
 16. Rôzne  

      17. Záver                                                                                                                                                                                                                           
 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 7 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15:  za - 7,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,       
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

Starosta MČ zvolal pokračovanie IX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever v zmysle prijatého uznesenia na 
deň 28.12.2015 o 15.00 hod. na prerokovanie zostávajúcich bodov schváleného programu. V tento 

deň sa však pokračovanie neuskutočnilo. 

 
Pokračovanie IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

dňa 11.1.2016 o 15.00 hodine, rokovanie prebiehalo od 15.00 hod. do 19.00 hod. 
 

Počet prítomných:  11 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:     2  (p. Haľko a p. Vágási sa ospravedlnili)  

 
Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 
Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 

 

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril pokračovanie IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
a privítal poslancov. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 8 

poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné.  
 

Starosta Gaj pripomenul, ţe overovateľmi zápisnice z IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú 

poslankyne Dagmar Kaţimírová a Anna Zimmermannová.  
 

Za zapisovateľa určil zamestnanca MČ Ivetu Pankovičovú. 
     

Starosta Gaj pripomenul, ţe do návrhovej komisie poslanci schválili poslancov Štefana Baláţa  
a Petra Blišťana a do mandátovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Annu Zimmermannovú. 

 

V rokovaní sa pokračovalo bodom číslo 6.1. 
 

 
6.1.  Informácia o petícii za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality 

         bývania v okolí OC Merkúr 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 
P. Polaček - mrzí ho, ţe petičný vybor nebol pozvaný na toto rokovanie a ţe nedostal ani informáciu 

o tom, ţe sa tento bod bude prejednávať. Petíciu podpísalo viac ako 1900 oprávnených osôb. Hovoril 
s predsedom petičného výbor, ktorý bol vraj smutný a rozčarovaný z toho, ţe takúto základnú 
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informáciu nedostal. Preto adresoval starostovi list, ktorý pán Polaček prečítal: „ Petícia za zachovanie 

koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí OC Merkúr. Nesúhlas s vyjadrením. Týmto 

vám v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov oznamujeme, ţe 
s vašim spôsobom vybavenia predmetnej petície, ktorú sme vám predloţili 1.12.2015, nesúhlasíme. 

V liste, ktorý ste nám zaslali sa usilujete vytvoriť dojem, ţe ste našim poţiadavkám vyhoveli, resp. 
vyhoviete. Z obsahu vášho vyjadrenia však nie je zrejmé, kedy a či naozaj dôjde k samotnej 

rekonštrukcii trhoviska. Okrem iného ste nám nepredloţili ani harmonogram prác, vizualizáciu, či 

schválený finančný rozsah. Nakoľko petícia bola adresovaná aj miestnemu zastupiteľstvu, trváme na 
prerokovaní v ňom, ako aj na rokovaní s miestnou samosprávou, od ktorej očakávame dôkazy 

o kladnom vybavení predloţenej petície. Váţený pán starosta, uţ viac ako rok sa zaujímame 
o budúcnosť trhoviska Merkúr. Od našej prvej iniciatívy sa v okolí OC Merkúr udialo naozaj mnoho 

udalostí. Vaše výroky o presťahovaní trhoviska do pasáţe pri materskej škole za prevádzku pošty, ale 
aj ďalšie následné udalosti nás prinútili v marci 2015 vytvoriť petičný výbor. I napriek vaším 

prísľubom, ako aj prísľubom primátora mesta, sa stav nevyriešil. Nesplnili ste ani jedno uznesenie č. 

29/2015, č. 60/2015, č. 70/2015, ktoré sa týkalo našich oprávnených záujmov. Veľkoryso ste pred 
médiami v marci 2015 našu petíciu podpísali, avšak následne ste sa niekoľkokrát nevhodne vyjadrili 

o našich poţiadavkách, ako aj členoch petičného výboru. Naše ţiadosti, ktoré sme vám zaslali v zmysle 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám ste odignorovali a taktieţ ste nezabezpečili účastníkom 

trhu ich bezpečnosť. Prijatím spomínaných uznesení, ktoré ste osobne podpísali a uviedli do platnosti 

sme mali zato, ţe vôľu poslancov mestskej časti ako aj našu splníte. Musíme však konštatovať, ţe vám 
vypršali všetky termíny a my prestávame veriť, ţe je vaším cieľom zrekonštruovať trhovisko pri OC 

Merkúr. Mrzí nás, ţe ignorujete názor verejnosti a mocensky presadzujete iné ciele. Za dôkaz vašej 
neochoty povaţujeme aj zriadenie pracovnej skupiny, z ktorej ste vylúčili obyvateľov mestskej časti, 

ktorí sa aktívne o danú vec zaujímali. Na dôvaţok nemôţeme nevidieť, ţe pracovná skupina od marca 
k dnešnému dňu zasadla za celý rok len dvakrát. Trváme na tom, aby ste predloţili reálny plán 

rekonštrukcie ako aj plán financovania obnovy trhoviska na rok 2016 tak, aby spĺňalo parametre 21. 

storočia a bolo príjemným prostredím pre občanov. Zároveň poţadujeme, aby ste prijali také 
opatrenia, aby parkovanie pre rezidentov ţijúcich v blízkom okolí OC Merkúr, bolo bezplatné. Za 

petičný výbor Peter Havaj - osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy.“  
 

Starosta sa vyjadril k listu. Povedal, ţe petícia bola adresovaná starostovi MČ Košice – Sever, nie 

miestnemu zastupiteľstvu. V roku 2012 PB Capital, a.s. predloţila vizualizáciu, exprednosta pán 
poslanec Polaček sa verejne vyjadril, ţe je za zrušenie trhoviska Merkúr, chcel na základe vizualizácie 

zrušiť trhovisko, boli pritom aj svedkovia.  
Starosta poţiadal kontrolóra MČ, aby zaujal stanovisko k vybaveniu petície. Oznámil prítomným, ţe  

adresátom petície je starosta MČ Košice - Sever, to čo je napísané pod tým je len dodatok, teda 

petícia je adresovaná starostovi. Práve preto bola táto petícia vyhodnotená pani JUDr. Bogačevičovou 
tak, ţe ak starosta petičnému výboru vyhovie, nie je potrebné, aby ju prerokovalo zastupiteľstvo. Dva 

body, na ktoré starosta mohol odpovedať, boli zodpovedané. Postup pri vybavovaní petície povaţuje 
za správny. Ak sú nejaké pochybnosti a zastupiteľstvo sa zhodne, po preštudovaní všetkých 

dostupných informácií, podá vyjadrenie. 
Starosta sa vyjadril - nie je pravda, ţe nie sú ţiadne závery z rokovania pracovnej skupiny, koná sa vo 

všetkých bodoch. Závery sú zrejmé a so záverečným stanoviskom súhlasili trhovníci, nájomca, FRESH 

a majiteľ budovy PB Capital, a.s. Máme slušnú vizualizáciu, ako by to malo vyzerať v budúcnosti. 
Redukcia nejakých stolov bude, ale  to je vec diskusie na Komisii rozvoja, ktorá by mala obdrţať ešte 

cenové kalkulácie na rôzne typy stolov, ktoré by mali byť na tomto trhovisku. Parkovanie pre 
trhovníkov je zabezpečené v počte 10 parkovacích miest za budovou. Je tu ešte vôľa majiteľa 

a nájomcu, či neprehodnotia spoluinvestovanie danej lokality, vzhľadom k tomu, ţe sme dospeli 

k dohode, hlavne trhovníci boli spokojní, odchádzali s nadšením. Jedine pán Havaj bol proti tomu, aby 
bolo trhovisko umiestnené v lokalite, kde je zeleň pred jeho domom, čo bola jedna alternatíva 

umiestnenia trhoviska.  
Starosta - nebude reagovať na petičný výbor, ktorý je určený nie na rušenie trhoviska alebo záchranu, 

ale petičný výbor na odvolanie starostu, a berie ho s veľkou rezervou. Teda MČ a starosta konali, skôr 
do budúcna treba riešiť, či samotné trhovisko bude mať zmysel, či uţ daným sortimentom predaja 

alebo inými prvkami, ktoré by ovplyvnili jeho výnosnosť, čo zaujíma MČ, momentálne sa vydajú 

povolenia na 3 mesiace. Je zaevidovaných asi 15 ţiadosti na predaj na trhovisku. O predaj zeleniny 
poţiadali 2 predajcovia, zvyšok sú predajcovia iného tovaru.  
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Starosta pripomenul, ţe petičným výborom bola v roku 2015 zmarená investícia treťou stranou. Na 

rôznych rokovania boli slovné prísľuby na spolufinancovanie tohto trhoviska treťou stranou, aby 

mestský rozpočet nebol tak veľmi zaťaţený. Komplexná rekonštrukcia pre 10 stolov na trhovisku na 
Juhu stála viac ako 90 000 EUR.  

P. Zimmermannová – zapojila sa do diskusie oznámením, ţe bola za poslancov zvolená do pracovnej 
skupiny. Na prvom stretnutí tejto skupiny sa nezúčastnila, nakoľko nebola v Košiciach. Na druhom 

stretnutí riešili hlavne to, aby mestská časť neprišla o prostriedky ktoré získava z tohto trhoviska. 

Rokovali najskôr len o menšom počte stolov a s majiteľom sa podarilo vyrokovať namiesto 16-tich 
stolov 20 stolov. Stoly by mali byť umiestnené oproti objektu a preto by majiteľ objektu nemal 

problém s tým, ţe by tam bola zelenina a ovocie. Keby sa situácia riešila pokojnejšie a nevyhnala by 
sa do takých extrémov, tak by sa dalo vyrokovať aj 30 stolov aj s prispením majiteľov. Na záver 

rokovania prisľúbil prispenie na rekonštrukciu, nakoľko je mestská časť v strate 10 stolov, ktoré mala 
v prevádzke.  

P. Polačekovi - sa nepáči, ţe pán Havaj nebol pozvaný na stretnutie a je vynechaný, keď zastupuje 

1924 oprávnených osôb. Pýta sa, prečo vizualizácia nebola poslaná petičnému výboru. Očakáva, ţe 
táto osoba bude mať najviac informácií. Odpoveď, ktorú dostal povaţuje za polovičnú, nakoľko 

neobsahuje všetky informácie. Nie je mu jasné, s kým sa rokuje o stoly na trhovisku, keď je to vec 
mestskej časti a v uznesení č. 29/2015 z februára, kde bolo jednomyseľne schválené, ţe cieľom 

mestskej časti je, aby predajný priestor, ktorý je v súčasnosti, bol zachovaný. Preto je potrebné 

stretnúť sa s p. Havajom ako oprávnenou osobou a hovoriť s ním, aby nevznikali dezinformácie, 
petíciu nepovaţuje za vybavenú.  

Starosta - bol by veľmi rád rovnakého názoru, ale MČ nemá k pozemku ţiaden právny vzťah, je to 
zvykové právo, situácia z minulosti, ide len o dobrú ideu, ktorá by bola vhodná, len treba riešiť fakty, 

a nie domnienky. Je toho názoru, ţe poslanec Polaček spolu s pánom Havajom pôsobia deštruktívne, 
úrad nikdy nechcel rušiť trhovisko. 

P. Zimmermannová – ani jedna strana nepriniesla konštruktívny postoj. 

P. Filipko – prosí o menej emócií, vybavenie petície je v poriadku, starosta musí zaujať tvrdší postoj 
pri rokovaniach. 

P. Polaček - zaujalo ho, či je vôbec mestská časť oprávnená vybaviť túto petíciu, ak mestská časť 
nemá ţiadny právny vzťah k trhovisku a či by nemala byť táto časť petície posunutá niekam inam, 

keď zo zákona nie sú oprávnení ju prerokovať, musia ju posunúť na patričné miesto. Podľa neho je 

jediným cieľom to, aby sa našiel v oblasti trhoviska jeden kultúrny priestor, ktorý bude naďalej 
fungovať. 

P. Zimmermannová - dala procedurálny návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu. 
 

Starosta dal o procedurálnom návrhu hlasovať, kvórum 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16:  za - 9,  proti – 1 (p. Polaček),  zdrţal sa – 0,       
   procedurálny návrh bol schválený. 

 
Starosta poţiadal návrhovú komisiu, aby spracovala návrhy uznesení, ak boli podané.  

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
  
berie na vedomie  
 
a) informáciu o petícii za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania 
    v okolí OC Merkúr  
 
b) list pána Petra Havaja. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 (p. Polaček),  
   uznesenie bolo prijaté. 



Zápisnica z IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 16.12.2015 a                         strana  17  

z jeho pokračovania konaného dňa 11.1.2016 
 
Overili: 

 
 

7.  Správa o plnení uznesení MZ  

 

Starosta otvoril diskusiu. 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Marcel Gibóda, kvórum sa zvýšilo na 11 poslancov. 

  
P. Polaček – navrhuje, aby tieto uznesenia ostali v platnosti a v sledovaní: č. 65/2011, 277/2014, 

70/2015. Aby ostali v sledovaní, ale ako nesplnené: uznesenia č. 298/2014, 46/2015, 60/2015, 

68/2015 a č. 79/2015. 
Kontrolór MČ -  uznesenie č. 65/2011 nemôţe zostať v sledovaní, pretoţe ukladá úlohu prednostovi, je 

to v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, čiţe nemôţe sa nechať v pôvodnom znení, musí sa 
preformulovať. Uznesenia musia byť v súlade s platnou legislatívou. 

P. Filipko – navrhuje zrušiť uznesenia č. 88, 89/2015 prijaté dňa 26.10.2015. Uznesenie č. 88/2015 sa 
týka 4 poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia, ktorí mali doručiť majetkové priznania, 

komisia to preskúmala a navrhla začať konanie s tým, ţe 60-dňová lehota na prerokovanie uplynula 

25. decembra 2015, dostali sme sa teda mimo termínu.  
P. Polaček sa spýtal, prečo úrad nekontaktoval poslancov. 

P. Filipko – boli tam právne neistoty, zastavili to a v lehote, kedy bolo uznesenie podpísané 
nerozoslalo sa to poslancom, pán Stavrovský odišiel a keď sa tomu začal venovať, zistil, ţe my ani 

konať nemôţeme, môţe sa lehota predĺţiť, ale nevidí v tom zmysel, lebo by sa porušil zákon č. 

357/2004 Z.z. Ak chcú pokračovať v konaní, musia prijať nové uznesenie. 
P. Zimmermannová súhlasí s p. Filipkom. 

P. Gibóda - tvrdí, ţe MÚ mal informovať poslancov MČ a tí mohli prijať nápravné opatrenie. Chce 
doplniť p. Polačeka, ţe v sledovaní ako nesplnené ostávajú uznesenia č. 46,60,68,79/2015. Uznesenie 

č. 46/2015 nepovaţuje za splnené z dôvodu, ţe pán starosta nepredloţil ţiadne alternatívy moţnosti 
stravovania seniorov. Nevidí dôvod, prečo by Košice nemohli obstarávať stravu od súkromníkov, keď 

sama Mestská časť Košice - Sever objednáva stravu od dodávateľa. Uznesenie č. 60/2015 nebolo 

splnené v bode č. 2: „Navrhuje zaradiť prerokovanie uznesenia v časti bodu 5 do programu 
najbliţšieho Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever.“ Bod 5 v uznesení o rozpočte na 

rok 2015 - uznesenie č. 49/2015, kde v bode 5 miestne zastupiteľstvo schválilo tento text: „Čerpanie 
poloţky Materské centrum v Programe 6 a poloţky Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu v Programe 4 

podmieňuje rešpektovaním platných uznesení komisií a zastupiteľstva a následným prerokovaním v 

orgánoch mestskej časti.“ Starosta mal predloţiť návrh, ktorý sa týkal redakčnej rady na tlač Kuriéra, 
no starosta taký návrh nepredloţil na rokovaní zastupiteľstva. Je tu redakčná rada, ktorá mala 

vypracovať, ako sa bude Kuriér uberať ďalej, no ţiaden takýto materiál na rokovaní zastupiteľstva 
predloţený nebol.  Uznesenie č. 68/2015 povaţuje za nesplnené z jediného dôvodu, pretoţe v tomto 

uznesení poţiadali o sprístupnenie zvukovej nahrávky z prvého aţ šiesteho rokovania MZ Mestskej 

časti Košice - Sever poslancom Gibódovi a Polačekovi do troch dní od podpisu tohto uznesenia a toto 
uznesenie nebolo splnené. Na infoţiadosť nedostal od starostu odpoveď. Uznesenie č. 79/2015 nie je 

splnené, pretoţe v návrhu rozpočtu nemajú sociálne sluţby kryté z mesta Košice na 100 percent,  tak 
ako je to uvádzané v Štatúte mesta Košice a starosta by mal naďalej rokovať s mestom Košice, aby 

boli sociálne sluţby plne hradené z rozpočtu mesta Košice. Súhlasí s kontrolórom MČ, aby uznesenie č. 
65/2011 bolo zrušené.  

P. Zimmermannová – navrhuje, aby uznesenie č. 207/2013 ostalo v sledovaní, aby to pripomínalo 

občiansku povinnosť z minulého volebného obdobia, nakoľko sa nič vo veci nedeje. Na Kisdyho ulici  
sa mala rozbehnúť zástavba. Miestne zastupiteľstvo nesúhlasilo s touto zástavbou. Uznesenie č. 

49/2015 v bode 4. a) navrhuje ponechať v sledovaní. V bode 4. a) ţiadali starostu prijať úsporné 
opatrenia, aby sa celkové výdavky na mzdy zamestnancov a správu MÚ v tomto volebnom období viac 

nenavyšovali. Bol navrhnutý na vypustenie zo sledovania, ale podľa nej by malo kvôli tomuto bodu 

ostať v sledovaní.  
Kontrolór MČ – vyjadril sa, ţe uznesenie je nesprávne formulované, pretoţe, ak zo zákona vyplýva 

valorizácia, starosta musí valorizáciu uplatniť. 
P. Zimmermannová – navrhuje, aby sa uznesenie zrušilo a prijalo nové. 

P. Polaček - povedal, ţe nemá celkom pravdu, pretoţe poslanci vedia povedať, ţe nebudú zvyšovať 
počet zamestnancov, ale je uţ na vedení, akým spôsobom rozvrhne výdaj financií na mzdy 

zamestnancom. Ak je potrebné valorizovať zo zákona, ale nedostanú viac peňazí, musia hľadať 

rezervy inde, preto nebude chod úradu zabezpečený s 30 zamestnancami, ale len s 29 
zamestnancami. Úlohou poslancov je povedať, toto je rozpočet a na toto je aj právny výklad. Má ešte 
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faktickú k uzneseniu č. 63/2015 o pošte na Podhradovej, ţiada, aby bola informácia o pošte podaná 

obyvateľom. 

Starosta sa vyjadril, ţe táto informácia bude podaná prostredníctvom prvého čísla Kuriéra zo Severu.   
P. Zimmermannová navrhuje uznesenie č. 60/2015 ponechať v sledovaní, nakoľko niektoré 

poţiadavky ostali neprerokované. V uznesení č. 81/2015 navrhuje, aby bol vypustený bod o poloţkách 
parkovacích miest do tej doby, kým nebudú k dispozícii bliţšie informácie ako sa naloţí s týmito 

zamýšľanými parkoviskami. 

P. Polaček - chce poprosiť p. Zimmermannovú, či by nebola ochotná časť tohto bodu stiahnuť a vrátili 
by sa k tomu v bode 13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever. Navrhuje, aby sa 

k tomuto bodu prijalo uznesenie, aby táto investícia bola viazaná napríklad len na spoluprácu s KSK. 
Navrhuje, aby sa mohla situácia rozdiskutovať a do uznesenia vloţiť zmenu. 

P. Zimmermannová - v tomto bode sa nemôţu zhodnúť a navrhuje, aby sa toto vypustilo a prijalo 
nové uznesenie tak, aby boli spokojní s jeho formuláciou.  

Kontrolór MČ - upozorňuje, ţe ak sa tvoria takéto pozmeňujúce návrhy na zastupiteľstve, môţu 

vzniknúť problémy zamestnancom, ktorí to majú spracovať. Preto navrhuje, aby sa kaţdý jeden 
návrh, ktorí dali poslanci spracoval samostatne, aby bolo jasné, čo bolo schválené. Niečo zdupľované 

nevadí, problém by bol pri vynechaní. 
Starosta uzatvoril diskusiu a dal hlasovať o 10-minútovej prestávke. Kvórum 11 poslancov, hlasovalo 

10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 18:  za - 10,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,  1 nehlasoval (p. Gibóda),  
   návrh bol schválený. 

 

Po prestávke dal starosta postupne hlasovať o jednotlivých návrhoch uznesení k tomuto bodu. Najprv 
dal hlasovať o návrhu poslankyne Zimmermannovej.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 
konštatuje,  
 
že v platnosti zostávajú uznesenia č. 207/2013, 60/2015 a 
že uznesenie č. 81/2015 sa vypúšťa zo sledovania. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 19:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, nehlasoval – 1, 
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia predloţený poslancom Gibódom: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

konštatuje, ţe v platnosti a sledovaní zostávajú uznesenia č. 277/2014 a č. 70/2015, 
konštatuje, ţe v sledovaní ako nesplnené ostávajú uznesenia č. 46/2015, 60/2015 (v časti 2), 68/2015 

a 79/2015,  
ruší uznesenie č. 65/2011. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 20:  za – 2 (p. Gibóda, Polaček),  proti – 0,  zdrţal sa – 9,  
    návrh nebol schválený. 
 
Návrh uznesenia predloţený poslancom Filipkom: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
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ruší uznesenie č. 88/2015 zo dňa 26.10.2015 a  
ruší uznesenie č. 89/2015 zo dňa 26.10.2015. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 21:  za - 10,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, nehlasoval – 1 (p. Gibóda), 
   uznesenie bolo prijaté. 

 
Návrh uznesenia predloţený poslancom Polačekom: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

konštatuje, ţe v platnosti ostávajú uznesenia č. 63/2015, 277/2014 a 70/2015. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 22:  za – 2 (p. Gibóda, Polaček),  proti – 0,  zdrţal sa – 9,  

    návrh nebol schválený. 
 

Ako posledný v tomto bode návrhová komisia prečítala úradom predloţený návrh so zapracovanými 

prijatými zmenami. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 

a) berie na vedomie správu o plnení uznesení MZ 

b) konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia č. 207/2013, 277, 279, 308/2014, 29 

písm. a) b) d), 33, 52, 56, 59,60, 71, 76, 83, 88, 89, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113/2015 

c) konštatuje, že uznesenie č. 75/2015 

je platné a vypúšťa sa zo sledovania 

d) konštatuje, že uznesenia č. 278, 298/2014, 46, 53, 63, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 80,  

82, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103/2015,  

sú splnené a vypúšťajú sa zo sledovania, 

e) konštatuje, že uznesenia č. 65/2011, 31 b) c), 49, 70, 74, 81/2015 

 sa vypúšťajú zo sledovania 

f)         ruší uznesenie č. 88/2015 a uznesenie č. 89/2015. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 23:  za - 9,  proti – 1 (p. Gibóda),  zdrţal sa – 1 (p. Polaček), 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
8.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

 
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ.  

Kontrolór MČ sa vyjadril, ţe chce urobiť zmeny v predloţenej správe, nakoľko tam má nejaké chyby, 

na ktoré ho upozornil pán poslanec Gibóda. Na strane 1 kde sa píše, ţe kontrolovaný subjekt ku 
kontrolným zisteniam podal 3 námietky je dátum 7.9.2015 a ma byť 7.12.2015. Na strane 15 odsek 7 

sa v poslednej vete píše o nehospodárnosti v sume 78,80 EUR. Toto sa vypúšťa. Ospravedlňuje sa za 
tieto chyby. Informuje ešte o tom, ţe v texte nie sú obsiahnuté 3 námietky kontrolovaného subjektu. 

Jedna námietka bola voči správnosti zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov. Čo sa týka 

prednostu miestneho úradu - platová trieda 12, túto námietku vyhodnotil ako neopodstatnenú, 
pretoţe jednoducho na úrovni samosprávy mestskej časti platová trieda 12 podľa zákonnej úpravy 
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neprináleţí. Ďalšia námietka bola voči osobnému platu 3 vedúcich zamestnancov, a takisto bola 

vyhodnotená ako neopodstatnená, pretoţe v námietke bolo znova zopakované to, čo uţ bolo dané vo 

vyjadrení a kontrolovaný subjekt nepreukázal, ţe títo zamestnanci, ktorí mali osobné platy, vykonávali 
osobitne významné pracovné činnosti alebo mimoriadne náročné pracovné úlohy. Tretia námietka bola 

k prácam vykonávaným mimo pracovného pomeru, taktieţ nehospodárne nakladanie s finančnými 
prostriedkami pri odmenách. Námietku neakceptoval, pretoţe kontrolovaný subjekt neposkytol dôkazy 

na potvrdenie svojho tvrdenia. Vypracoval dodatok ku správe. Ukončil ďalšie dve kontroly - 1. kontrola 

týkajúca sa vnútorného kontrolného systému bola ukončená 21.12.2015, prebiehajú procesné kroky 
s tým spojené. 2. kontrola - Adventné trhy 2014, ukončená 8.01.2016 a procesne bude ukončená 

predpokladá 20.01.2016 a predbeţná finančná kontrola predpokladá tieţ 20.01.2016 z hľadiska 
procesných úkonov.  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

P. Zimmermannová - chváli profesionálne a odborne odvedenú prácu kontrolóra MČ. Je sklamaná 

z výsledkov, ţe sa odmeny nerozdeľovali rovnomerne podľa zákonných moţností. Je sklamaná ako títo 
traja menovaní páni dokázali rozoštvávať verejnosť a poslancov kvôli peniazom, pretoţe poslanci si 

ţiadali odmeny, a pritom nehospodárne nakladali s prostriedkami, ktoré im boli zverené. Pán Polaček 
ako prednosta z minulého obdobia nakladal s prostriedkami nehospodárne, nezaujímali ho platné 

zákony, pretoţe je dostatočne rozumný nato, aby sa sám mohol oboznámiť, ako sa majú vyplácať 

odmeny, osobné platy a napriek tomu sa takto porušoval zákon. 
P. Polaček - cituje zo správy na strane 8, 3. odsek zdola: „K rozhodnutiu o priznaní osobného platu nie 

je pripojený písomný návrh príslušného vedúceho zamestnanca (prednostu úradu) s uvedením 
osobitne významných pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných úloh, ktoré sú 

dôvodom na priznanie osobného platu.“ Domnieva sa, ţe za rozdeľovanie platov zodpovedá štatutár, 
a nie prednosta. To, čo podpísal ako prednosta išlo štandardnou cestou, to čo nie, šlo neštandardnou.   

Čo neparafoval, k tomu sa vyjadriť nevie. Ţiada, aby videli konkrétne prípady, aby sa dali reálne 

rozobrať a nemyslí si, ţeby došlo z jeho pohľadu k nejakému porušeniu.  
P. Zimmermannová - dodáva, ţe keď vedúci zamestnancov nepodával návrhy na odmeny, ale sa to 

obchádzalo, tak to demotivovalo ostatných zamestnancov.  
P. Polaček - spomína na prípady, kedy vypracovali odmeňovanie pre všetkých zamestnancov podľa 

kľúča, vedúci zamestnancov boli o tomto informovaní, na porade sa to prešlo, a keď sa odsúhlasilo, 

posielalo sa to ďalej. Potom o tomto existujú záznamy.  
P. Filipko - vraví, ţe hlavným účelom finančnej kontroly je, aby úrad na základe tohto kontrolného 

mechanizmu prijal opatrenia. Tieto opatrenia musia potom byť podané kontrolórovi, aby vyhodnotil, či 
boli opatrenia splnené. Je smutné, ţe niektoré procesy sa na tak veľkom úrade nezachytili v súlade 

s predpismi. Verí, ţe sa to napraví. Má pripomienku ešte k sociálnemu fondu, zmenil sa zákon a uţ aj 

starosta doňho môţe prispievať a preto odporúča zmeniť smernicu o tvorbe a pouţívaní sociálneho 
fondu.  

P. Gibóda - reaguje, ţe keď bola vo funkcii bývalá kontrolórka, kontrolovala zmluvy úradu so 
zamestnancami a neboli ţiadne zistenia negatívneho charakteru. Má dôveru v odborných pracovníkov, 

ktorí vypracovávajú materiály, čo sa týka pracovných zmlúv. 
P. Bekiaris - sa pýta, či Mestskej časti Košice - Sever bola spôsobená škoda. Nemyslí si, ţe táto správa 

by mala končiť uznesením „berie na vedomie“.  

P. Gibóda - si myslí, ţe by sa mal nájsť vinník, prečo k týmto systémovým zlyhaniam na úrade došlo. 
P. Bekiaris - si myslí, ţe to má byť samozrejmosť zistiť, kto je za nedostatky zodpovedný. 

Kontrolór MČ - vraví, ţe v tejto správe sú prijaté opatrenia, ktoré boli prijaté v predchádzajúcej 
správe. O prijatých opatreniach bude poslancov informovať. Za pracovnoprávne vzťahy zodpovedá 

starosta. Musí akceptovať to, čo mu starosta predloţí. Môţe ovplyvňovať len otázku opatrení prijatých 

na nápravu nedostatkov. Ak s nimi nebude spokojný, môţe poţiadať o prepracovanie. Môţe si len 
overovať kontrolu a odovzdá poslancom informáciu o náprave alebo či nezákonný stav pretrváva. Čo 

sa týka škody vo financiách Mestskej časti Košice - Sever, tak ide o nehospodárne nakladanie 
s financiami, ale je to stále v rovine rozpočtovaných prostriedkov, čiţe nebolo minutých viac peňazí, 

ako bolo v rozpočte. Nebolo viac minutých ani v poloţke na mzdy. Takţe nedošlo k inému pouţitiu 
verejných prostriedkov. Nie sú naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu, aby sa podalo 

trestné oznámenie. Súhlasí s pánom Filipkom, ţe tu sú nastavené kontrolné zistenia a teraz je to na 

pánovi starostovi a mestskej časti, aby prijali opatrenia, aby sa toto v budúcnosti neopakovalo.  
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P. Bekiaris - berie odpoveď na svoju otázku tak, ţe škoda spôsobená bola. Chce od kolegov, aby do 

budúcna, keď budú hlasovať o rozpočte, sa hlbšie zamysleli nad prostriedkami, čo sa týka miezd.  

Starosta - si uvedomuje, ţe je štatutár a ţe jeho podpis je posledný, ktorý má nejakú právnu moc 
a zodpovednosť, ale potom sa pýta, či prednosta alebo vedúci zamestnanci majú nejakú 

zodpovednosť. Ako štatutár si uvedomuje situáciu a prijmú sa opatrenia, s ktorými budú všetci 
oboznámení.  

Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Baláţ za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia. 

  
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever o výsledkoch následnej finančnej kontroly 
č. 2/2015 vykonanej na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sever. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 24:  za - 7,  proti – 1,  zdrţal sa – 3,     
uznesenie bolo prijaté. 

 
 

10.  Návrh VZN č. 50/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

       volebných  plagátov  alebo  iných  nosičov  informácií   počas  volebných  kampaní  v  
       Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta odovzdal slovo p. Pankovičovej, referentke oddelenia právneho a organizačných činností.  

P. Pankovičová - povedala, ţe dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb predsedom NR SR 

v Zbierke zákonov SR začala volebná kampaň, ktorá skončí 48 hodín pred dňom konania volieb. Podľa 
§ 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o 

politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov má mestská časť povinnosť 
všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas konania volebnej kampane, v tomto prípade pre voľby do 

NR SR. Preto bolo pripravené Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 50/2015 
a v článku 2 je miestom na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v Mestskej 

časti Košice – Sever vyhradená časť oplotenia areálu miniatúrneho golfového ihriska na Hornom 
Bankove pozdĺţ miestnej komunikácie smerujúcej od zastávky MHD, označená nápisom „Miesto na 

umiestňovanie volebných plagátov“ (ďalej len „Vyhradené miesto“). Tento návrh bol zverejnený na 
webovej stránke a neprišli k nemu ţiadne pripomienky. Volebná kampaň sa uţ začala a toto 

všeobecné záväzné nariadenie ešte nie je prijaté, takţe je porušený zákon.  

Starosta - vraví, ţe sa snaţili vybrať aj miesto, ktoré je ekonomicky najlacnejšie. Rysuje sa miesto na 
Námestí Jána Mathého. Je to bočná línia trhoviska pod strechou, kde predávajú vajíčka.  

Pán Hučko, vedúci oddelenia rozvoja MČ – priblíţil, ako by to zhruba vyzeralo. Ak by sa upravil 
navrhovaný text, bolo by moţné vyuţiť plochu na umiestňovanie volebných plagátov na bočnej fasáde 

trhoviska Mier na Námestí Jána Mathého. Toto riešenie je moţné zrealizovať v priebehu tohto týţdňa. 

Po dohode by bolo vyznačených 23 plôch pre politické subjekty. Veľkosť plochy pre jeden plagát by 
bola 80x60 cm. Pri realizácii konštrukcie, kde sa plagáty dajú, by boli náklady 500-800 EUR a táto 

konštrukcia by sa dala po demontovaní ešte ďalej vyuţívať.  
Starosta - hovorí ţe je to klasický joklový rám s doskami chránený zhora a zdola by bola medzera, aby 

to nenavlhlo. Je to najlepší priestor, ktorý by bol vhodný  a pomerne dosť široký - 6x6 m, na výšku 
skoro 2,50 m, táto plocha by bola vhodná. 

P. Gibóda - poďakoval pánovi Hučkovi, no nesúhlasí, aby si poslanci mali osvojovať niečo, čo úrad mal 

pripraviť a dať ako alternatívu. Pána starostu vyzýval uţ dostatočne dávno v minulosti, aby takúto 
alternatívu predloţil a teraz poslanci musia sanovať neaktivitu pána starostu. Tento nápad s Námestím 
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Jána Mathého a umiestnením týchto stojanov nie je nový, ale je tu uţ 3 roky alebo 4 roky a bohuţiaľ 

to dostávajú poslanci aţ teraz a v poslednej chvíli sa majú rozhodnúť. Aj napriek tomu tento návrh 

podporuje, pretoţe je to oveľa prijateľnejšie miesto. On sám ešte ako zamestnanec úradu musel 
vysvetľovať politickým stranám a kandidátom, ţe si majú umiestniť svoj plagát na plot na Bankove. 

Kaţdý sa mu vysmial, či je ich MČ normálna. Takţe toto miesto konečne spraví z ich MČ normálnu MČ. 
P. Zimmermannová - prosí p. Gibódu, aby sa miernejšie vyjadroval, lebo ako zamestnanec mohol 

vyvinúť väčšiu iniciatívu pred 4 rokmi. 

P. Polaček - nerozumie, čo zavinil, toto uznesenie, ktoré je o Bankove a musí sa týmto uznesením 
zrušiť, bolo prijaté 8.10.2014, v tom čase uţ na tomto úrade nepracoval.  

P. Filipko - si chce osvojiť návrh riešenia, ktoré predniesol pán Hučko. Navrhuje pozmeniť text vo VZN 
v článku 2 bod 1, v druhom riadku vypustiť text: oplotenie areálu minigolfového ihriska na Hornom 

Bankove pozdĺţ miestnej komunikácie smerujúcej od zastávky MHD a nahradiť textom: konštrukcia 
upevnená na bočnej stene trhoviska Mier na Námestí Jána Mathého. Ďalej by pokračoval text: 

označená nápisom miesto na umiestňovanie volebných plagátov. Doplnil by, ţe MZ ţiada starostu 

mestskej časti, aby finančné prostriedky potrebné na realizáciu boli zapracované do návrhu rozpočtu 
na rok 2016. Musia sa s tým ale ešte potom vysporiadať. 

Kontrolór MČ - súhlasí s p. Filipkom, pretoţe MČ nemá schválený rozpočet, je v rozpočtovom 
provizóriu, čiţe by sa mala zároveň schváliť realizácia výdavku na vybudovanie tohto zariadenia. 

P. Filipko ešte upresnil text uznesenia: schvaľuje realizáciu zhotovenia konštrukcie na umiestňovanie 

volebných materiálov z finančných prostriedkov MČ Košice – Sever v maximálnej výške 800 EUR.  
P. Polaček- chce upozorniť, ţe toto VZN bude slúţiť pre všetky voľby aj nasledujúce. Nechal si 

vypracovať právny názor a podľa neho je odsek 3 v článku 2 protiústavný. Treba ho povaţovať za 
hrubé prekročenie zákona. Tým, ţe VZN ako niţšia právna norma zakazuje umiestňovanie plagátov, 

zákon toto usmernenie reguluje, ale nezakazuje, pretoţe týmto zákazom vstupujeme do 
garantovaných práv slobody prejavu ako aj vlastníckych práv. Navrhuje, aby sa vypustil odsek 3 

v článku 2.  

Kontrolór MČ - súhlasí s p. Polačekom, ale MČ môţe zakázať na verejných priestranstvách v správe 
MČ. Čiţe môţe to zostať, ale s doplnením „v správe mestskej časti“.  

P. Gibóda je zato, aby sa to vypustilo, ak si nikto z poslancov neosvojí to, čo navrhol pán kontrolór, 
môţe to predloţiť. V druhej časti návrhu by chcel vo Všeobecne záväznom nariadení MČ Košice - 

Sever č. 50/2015 zmenu znenia v článku 5 bod 2. takto: Dohľad nad dodrţiavaním ustanovení tohto 

VZN vykonáva kontrolór MČ. Je to z dôvodu, ţe kontrolór vykonáva dohľad nad VZN aj v iných MČ  
a kontrolór je tá nezávislá osoba, ktorá by mala vykonávať dohľad, aby nevznikli nezrovnalosti. Sú tu 

verejné priestranstvá, ktoré sú v správe mestskej časti a bol svedkom, kedy mestská časť vykonávala 
svoje práva aj na majetkoch, ktoré nie sú v jej správe. Preto chce upozorniť, aby sa vypustil tento bod 

vo VZN z toho dôvodu, aby sa zakázala akákoľvek kampaň na bilboardoch, citylightoch a komerčných 

výlepných plochách, ktoré sú povolené na pozemkoch mesta Košice.  
Pán Hučko chce upozorniť, ţe cieľom VZN nebolo zakázať povolené reklamné informačné zariadenia. 

Cieľom ustanovenia bolo, aby sa plagáty nelepili na lampy, zastávky MHD, obchody a na fasády 
nezriadeným spôsobom. Moţno by bolo lepšie upraviť ten text, ţe je zakázané lepiť na nepovolených 

zariadeniach. Nebolo cieľom zakazovať komerčnú reklamu. Nechcú mať polepenú celú mestskú časť, 
pretoţe je to potom náročné odstraňovať.  

P. Gibóda vraví, ţe v meste platia aj mestské VZN, ktoré zakazujú vylepovanie hocijakých reklamných 

plagátov. Sú tu dostatočné komerčné plochy, nemalo by sa zrazu obmedzovať a snaţiť sa niečo 
regulovať. Sú tu páky, aby sa takým aktivitám zabránilo. Text VZN je nejasný, keď vôbec nehovorí 

o tom, čo s tými plochami, ktoré sú povolené. Preto tú vetu treba z daného VZN vypustiť.  
Kontrolór MČ - vraví, ţe pri situácií o ktorej povedal pán Hučko lepšie platí, ţe na iných verejných 

priestranstvách bez príslušných povolení sa zakazuje lepenie plagátov. A tým je vyriešené všetko.  

P. Gibóda tvrdí, ţe je jasné, keď chce niekto niečo umiestniť na súkromný pozemok alebo mestský, je 
potrebné pýtať si povolenie od vlastníka. Nemyslí si, ţe je potrebné aby sa to tam uvádzalo.  

P. Bekiaris - súhlasí s pánom Gibódom a Polačekom, pretoţe si vie predstaviť situáciu, keď príslušné 
povolenie vydá niekto, kto bude aj kandidovať a inému odmietne vydať príslušné povolenie. Teraz to 

berie všeobecne, to znamená, ţe nebude zabezpečená rovnosť. Uviedol príklad - starosta bude 
kandidovať  opätovne, vydá príslušné povolenie sebe, iným nevydá, pôjde podľa VZN a neporuší nič. 

P. Filipko -  to označil za zneuţitie právomoci verejného činiteľa.  

P. Bekiaris - reaguje, ţe sa bavia len o povolení umiestniť nejaký plagát.  
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P. Filipko – povedal, ţe momentálne sa schvaľuje oficiálne miesto v MČ, kde sa môţu plagáty 

umiestňovať. Starosta nad rámec toho nemôţe ani sám sebe dať povolenie. Pokiaľ iné oficiálne 

výlepné miesto MČ nemá, tak nemôţe dať povolenie ani sebe. 
P. Bekiaris – v poriadku, nedá to tam starosta, ale niekto, kto je spolu so starostom a starosta mu na 

to dá príslušné povolenie.  
P. Polaček – reaguje, ţe reálne na základe tejto vety, starosta tejto MČ označil jeho volebný kontajner, 

na ktorý mal povolenie a bol súkromným majetkom firmy, ktorú mal zazmluvnenú a umiestnený na 

Námestí Jána Mathého. Mal všetky povolenia, o ktorých mu prokurátor povedal, ţe povolenia boli 
legálne. Starosta ho oblepil vo volebnú noc, ţe je nelegálny na základe tohto bodu a paragrafu. Preto 

to chce dať preč. 
Starosta uzatvoril diskusiu a dal postupne hlasovať o jednotlivých návrhoch uznesení k tomuto bodu. 

Najprv návrhová komisia prečítala 1. návrh poslanca Gibódu.  
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

schvaľuje v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever č. 50/2015 túto zmenu: 
V článku 2 sa vypúšťa odsek 3.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 25:  za – 3 (p. Bekiaris, Polaček, Gibóda),  proti – 0,  zdrţal sa – 8,  
    návrh nebol schválený. 
 
Návrhová komisia prečítala 2. návrh poslanca Gibódu.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever č. 50/2015 zmenu znenia 
v článku 5 bod 2. takto: Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonáva 
kontrolór  MČ. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 26:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 2 (p. Filipko, Zimmermannová), 
    uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanci sa dohodli, ţe o 3 návrhoch poslanca Filipka – 2 pozmeňujúcich a 1 doplňujúcom, budú 

hlasovať o kaţdom zvlášť. Návrhová komisia prečítala 1. návrh poslanca Filipka. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever č. 50/2015 zmenu znenia 

v článku 2 bod 1.  

V druhom riadku vypustiť text: „časť oplotenia areálu miniaturgolfového ihriska na 

Hornom Bankove pozdĺž miestnej komunikácie smerujúcej od zastávky MHD,“… 

a nahradiť textom: 

„konštrukcia upevnená na bočnej stene trhoviska Mier na Námestí Jána Mathého,“…   
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 27:  za - 11,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,    
uznesenie bolo prijaté. 

 
Návrhová komisia prečítala 2. návrh poslanca Filipka. 

 

Návrh unesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever č. 50/2015 zmenu znenia 

v článku 2 bod 3. takto:  

za slovom priestranstvách sa dopĺňa text „bez príslušných povolení sa zakazuje.“  

Ďalší text sa vypúšťa.  
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 28:  za - 8,  proti – 0,  zdrţal sa – 3 (p. Baláţ, Polaček, Bekiaris), 

    uznesenie bolo prijaté. 
 

Návrhová komisia prečítala 3. návrh poslanca Filipka. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 
schvaľuje  
 
realizáciu zhotovenia konštrukcie na umiestňovanie volebných materiálov z finančných 
prostriedkov MČ Košice – Sever v maximálnej výške do 800,- EUR. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 29:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 2 (p. Bekiaris, Polaček),  
    uznesenie bolo prijaté. 

 
P. Baláţ za návrhovú komisiu prečítal posledný návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. 
a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  
 
schvaľuje 
  
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice - Sever č. 50/2015 o vyhradení miest a 
ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov 
informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice – Sever so zmenami 
schválenými v uzneseniach č. 124/2016, č. 125/2016 a č. 126/2016 v znení, ktoré je 
prílohou tohto uznesenia. 
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 
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Hlasovanie č. 30:  za - 11,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,    

uznesenie bolo prijaté. 
 
VZN č. 50/2015 bolo schválené kvalifikovanou 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 

 
 

11.  Zrušenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta dal slovo prednostovi MÚ. 

Prednosta MÚ – platný poriadok odmeňovania zamestnancov bol prijatý zastupiteľstvom v roku 2003 
v zmysle zákona o verejnej sluţbe, ktorý bol zrušený zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zrušenie Poriadku odmeňovania 
zamestnancov Mestskej časti Košice – Sever je navrhované z dôvodu jeho nesúladu s platnými 

právnymi predpismi. Bude pripravený nový poriadok odmeňovania v zmysle zákona o meste Košice, 

ten vydá uţ starosta MČ.  
 

Starosta otvoril diskusiu. 
Nikto sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu uzavrel. 

Poslanec Baláţ prečítal návrh uznesenia pripravený k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  
 
zrušuje  
 
Poriadok odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice – Sever schválený uznesením 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 20 zo dňa 28.04.2003. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 31:  za - 10,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, nehlasoval – 1 (p. Gibóda), 
   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

12.  Informácia o príprave návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 
 

Tento bod uviedol starosta, povedal, ţe 15. decembra 2015 bol zverejnený návrh rozpočtu. Všetky 
komisie návrh prerokovali, takţe vo februárovom zastupiteľstve by tento rozpočet po konzultáciách vo 

finančnej komisii mal byť predloţený poslancom na schválenie. Ide o informáciu z časového hľadiska. 
Na základe toho, čo bolo prerokované v komisiách boli zverejnené len minimálne zmeny a to, koľko 

finančných prostriedkov bude navýšených cez podielové dane z mesta a ţe bude dotácia 10 000 EUR 

na športové aktivity súvisiace s rokom športu, ktorý je vyhlásený v meste. To boli základné zmeny, 
ktoré uţ boli zapracované do vyveseného rozpočtu oproti tomu, ktorý bol predloţený na rokovanie 

komisií.  
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

  
P. Bekiaris sa pýta, či bolo zapracované aj to, čo bolo na Komisii kultúry, kde odporúčali, aby sa 

navýšila rozpočtová poloţka Tlač a distribúcia Kuriéra na sumu 4 000 EUR.  
Starosta odpovedal, ţe vo vyvesenom rozpočte je udaná ešte suma 1 000 EUR.  

P. Bekiaris - prosí kolegu z Komisie finančnej, aby to potom v rozpočte bolo uvedené, nakoľko Komisia 
kultúry odporúča navýšiť poloţku na sumu 4 000 EUR a schváliť v Programe 4, čo sa týka kultúry 

a športu.  

P. Polaček sa spýtal, čo vlastne poslanci a obyvatelia dostanú za tých 4 000 EUR. Či je to len táto 
suma  alebo je k tomu aj niečo viac povedané.  
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P. Bekiaris - reaguje, ţe na komisii boli alternatívy vydávania časopisu Kuriér, kde nastala zhoda, ţe 

tento časopis by mal vyjsť v tlačovej podobe, a nie v elektronickej. Nie všetci občania chodia na 

internet, preto tlačová podoba. Komisia v zloţení pána starostu, pána prednostu a člena komisie 
kultúry pána Horvátha, ktorá bola určená minulý rok, vypracovala moţnosti a analýzy ako to je v iných 

MČ a na základe týchto informácií sa komisia dohodla navýšiť túto sumu na 4 000 EUR.  
P. Gibóda - sa pýta pána starostu, čo bránilo tomu, aby zvolal po skončení tohto zastupiteľstva ďalšie 

zastupiteľstvo, aby ten rozpočet schválili. Čo bránilo tomu, aby dostali tie materiály tak, ako bolo 

schválené v uznesení MZ, aby ich mali poslanci v decembri, aby ich vedeli prerokovať, pretoţe ako 
poslanci sa v odborných komisiách nemohli venovať návrhu rozpočtu. Nerozumie, kedy sa dostanú do 

bodu, ţe poslanci budú mať pred záverom roka dostatok času nato, aby prerokovali rozpočet a mohli 
ho schváliť, keď sa to na meste Košice zvládlo, kde je viacej komisií a viac poslancov, tak by sa to 

mohlo zvládnuť aj na Severe. Preto by chcel poprosiť pána starostu, aby sa uţ v budúcom roku 
rozpočet  schvaľoval včas, nech sú štandardní.  

Prednosta MÚ - reaguje, ţe bolo uznesenie MZ, kde 60 dní pred koncom roka mali poslanci dostať 

nejaký návrh rozpočtu na rok 2016. Je pravdou, ţe tento návrh nebol daný 60 dní vopred, bol daný asi 
druhý týţdeň novembra 2015. Podľa neho je názor poslanca Gibódu taký, ţe na úrade sú lajdáci 

a nerobia. Nesúhlasí s tým a tvrdí, ţe ľudia robia. Návrh poslanci dostali o nejakých 7-8-9 dní neskôr, 
bolo k tomu dané aj zdôvodnenie. MZ upravilo niektoré poloţky. Prednosta prezentoval osobne tieto 

veci na Komisii sociálnej. 15. decembra 2015 bol tento návrh vyvesený s tým, ţe komisie ktoré 

zasadali a ich body prerokovali, odporučili a posunuli na rokovanie finančnej komisii. Nevie odpovedať 
na otázku, kto čomu bráni, ale môţe sa opýtať, čo bráni p. Gibódovi, aby si pozrel vyvesený 

programový rozpočet, aby nejakým spôsobom ako poslanec dal k tomu nejaký návrh alebo nejaký 
jeho názor a keď predseda finančnej komisie zváţi termín kedy, tak si sadnú a môţu všetky tieto 

otázky štandardne prejsť tak ako  minulý rok.  
P. Gibóda - sa ospravedlňuje pánovi prednostovi, ale napriek tomu si nemyslí, ţe je štandardné, keď 

tento úrad na pokyn pána starostu neodpovedá poslancom. Adresoval niekoľko ţiadostí aj ohľadom 

financií a rozpočtu a nedostal odpovede. Nemyslí si, ţe tie aktivity, ktoré boli podniknuté vo veci 
rozpočtu boli dostatočné a nevie, čo on sám osobne by mal zmeniť alebo akú aktivitu vyvinúť, ak 

upozornil pána starostu, aby to bolo v termíne. 
Prednosta MÚ - hovorí, ţe tak ako bolo sľúbené, pán starosta tento termín drţí a po dohode 

s miestnou radou, a bol to návrh aj pána Filipka, majú pripravenú analýzu k Programu 7: poloţka 

Mzdy. Z jeho strany a strany starostu je vôľa sadnúť si a porozprávať sa, tak ako bolo navrhnuté, čiţe 
členovia miestnej rady, všetci predsedovia komisií a členovia, poslanci Komisie finančnej. Chcú sa 

porozprávať, aby sa potom na zastupiteľstve nebavili donekonečna. Treba nájsť konsenzus a potom 
toto stretnutie zorganizovať.  

P. Zimmermannová – reaguje na p. Gibódu, ţe mohol sledovať, ktoré komisie zasadli a ktoré 

nezasadli. Bolo by dobré, aby sa najskôr pozreli na skutočnosti a potom sa na niekoho útočilo. 
P. Baláţ – ako predseda Komisie finančnej vyzýva kolegov poslancov, aby sa zúčastnili zasadania 

Komisie finančnej.  
P. Polaček - prosí pána Baláţa, ţe keď budú pripravovať finančnú komisiu, aby nedával termíny, keď 

zasadá Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. 
P. Polaček - chce otvoriť diskusiu smerom k poslancom, aby si povedali, čo so mzdami, čo so 

sociálnymi sluţbami. Aby si povedali, ţe ak raz prijali uznesenie, tak nechcú  aby sa vykazovala strata 

v sociálnych sluţbách, čo sa od toho leta k dnešnému dňu udialo. Diera je taká istá ako v minulom 
období, kedy si povedali, ţe tú dieru chcú zalepiť. Čo sa týka Programu 7: pred rokom v marci 

povedali, ţe nechcú zvyšovať výdaje na mzdy. Ak si raz povedali, ţe chcú šetriť a peniaze dávať do 
rozvoja MČ, tak nech skúsia celé myslenie otočiť tým smerom. V marci prijali uznesenie k rozpočtu, 

ktoré následne pán starosta nepodpísal a uţ sa nikdy k tomu nevrátili. Rozpočet bol nastavený tak, 

aby sa viac investovalo do rozvoja a menej míňalo na úrade. Prečo v roku 2016 sa Materské centrum 
ignoruje, keď bolo argumentované, ţe MČ je nesociálna a v minulom období to bolo tak podstatné. 

Nepáči sa mu, ţe sa postoje časom zmenili. Nemá chuť sa stretávať a míňať obrovskú energiu, keď 
potom dohody nebudú platiť. Pýta sa na víziu tohto rozpočtu, či chcú alebo nechcú investovať, chcú 

rozvíjať úrad z pohľadu zamestnancov alebo z pohľadu investície do MČ. Podľa zákona o obecnom 
zriadení, majú rozhodovať o základných veciach a základnými vecami sú financie a rozvoj. 

 

Do diskusie sa uţ nikto nehlásil a starosta uzavrel diskusiu.  
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Kontrolór MČ sa vyjadril, ţe v materiáli, ktorý bol podaný ústne nie je ţiaden návrh uznesenia 

a v diskusii tieţ ţiaden návrh uznesenia podaný nebol. Bod sa môţe prerokovať aj bez toho, aby návrh  

uznesenia bol predloţený. 
 

 
13.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
P. Zimmermannová – za Komisiu rozvoja predniesla uznesenia, ktoré navrhli a odporúčajú miestnemu 

zastupiteľstvu, aby ich schválilo. 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
1. ţiada starostu MČ Košice – Sever rokovať s mestom Košice vo veci revitalizácie prechodových 

chodníkov a schodov v MČ Košice - Sever   Z: v texte   T: 29.2.2016  

2. odporúča starostovi Mestskej časti Košice – Sever poţiadať vlastníka objektu na ulici 
Suchodolinská – Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o jeho odstránenie z dôvodu 

zabezpečenia bezpečného prechodu Suchodolinskou ulicou   Z: v texte   T: 30.1.2016  
3. ţiada starostu MČ Košice – Sever, aby poţiadal mesto Košice o zasielanie informácií o začatí 

správneho konania vo veci výrubu drevín na území MČ Košice – Sever.   Z: v texte   T: ihneď 

 
Polaček – vyjadruje nespokojnosť k revitalizácii kontajnerovísk, ktoré sa uskutočnili v MČ. Aký malo 

zmysel do toho investovať, schválilo sa 2000 EUR na to, aby sa tam vysadili nejaké rastliny. Našiel 7 
kontajnerovísk a zrátal všetky rastliny a nezodpovedá to tomu, čo je v rozpočte. Prekáţa mu, ţe sa 

revitalizuje len určitá časť, čo nemá pridanú hodnotu. Myslí si, ţe sa to dalo urobiť aj inak, nie dať 100 
rastlín okolo daného kontajneroviska. Verí, ţe s dá projektovo nastaviť aj vyhovujúcejšia poţiadavka. 

Zdá sa mu predraţené, ţe za 2000 EUR sa osadili rastliny len okolo 7 kontajnerov.  

Reagoval p. Hučko – na Komisii rozvoja je moţné prijať iné alternatívy. Bol to projekt, ktorý sa robil 
prvýkrát, nebol zámer nehospodárne pouţiť peniaze, spravilo sa to tak ako profesionál odporúčal.  

 
Starosta ukončil diskusiu. Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 

a)   berie na vedomie Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 

b)   žiada starostu MČ Košice – Sever rokovať s mestom Košice vo veci revitalizácie 

      prechodových chodníkov a schodov v MČ Košice - Sever 

     Z:   v texte    T:  29.2.2016  

 

c)   odporúča starostovi Mestskej časti Košice – Sever požiadať vlastníka objektu na ulici  

     Suchodolinská – Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.  o  jeho  odstránenie  

     z dôvodu zabezpečenia bezpečného prechodu Suchodolinskou ulicou 

     Z:   v texte    T:  30.1.2016  

 

d)   žiada starostu MČ Košice – Sever, aby požiadal mesto Košice o zasielanie informácií o  

      začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na území MČ Košice – Sever.   

     Z:   v texte    T:  ihneď  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 32:  za - 8,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 (p. Gibóda),  

nehlasovali – 2 (p. Filipko, Švajlen), 
   uznesenie bolo prijaté. 
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14.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 

       poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

 
Prednosta MÚ predniesol správu v zmysle uznesenia MZ MČ KE – Sever č. 36/2011 za obdobie od 

21.9.2015 do 7.12.2015, kedy bolo 11x moţné stretnúť sa s občanmi. Dňa 28.9.2015 občan 
z Národnej triedy dal podnet ohľadom výtlkov na komunikácii. 30.11.2015 sme obdrţali odpoveď 

z mesta Košice, ţe „správu a údrţbu prístupových ciest v dvorových priestoroch mesta Košice 

nevykonáva, v MČ Košice - Sever podobných dvorových priestorov je niekoľko, kde neboli vybudované 
prístupové chodníky a spevnené plochy.“  

Ďalší podnet Ťahanovské riadky – obyvatelia ţiadajú inštalovať lavičky ako je sled ramena Hornádu. 
Vďaka schválenému rozpočtu boli lavičky v počte 15 ks objednané a na jar po dohode budú osadené. 

Bola aj poţiadavka zo Senior domu ohľadom výmeny vypálených trubíc v reflektore. 
Poslednou poţiadavkou bola dlaţba na Podhradovej pred supermarketom, ktorá je zničená a ohrozuje 

občanov. Opravy boli postúpené na Magistrát mesta Košice na referát dopravy. Dostali sme odpoveď, 

ţe Magistrát mesta Košice predmetnú dláţdenú plochu neeviduje v evidencii majetku, čiţe správu 
a údrţbu nevykonáva. 

 
Starosta otvoril diskusiu. 

 

P. Gibóda – spýtal sa starostu, či vyvinul nejakú aktivitu v tomto smere, keďţe je poslancom mesta 
Košice, členom Finančnej a Majetkovej komisie. 

Starosta - odpovedal, ţe vyvinul aktivitu. 
P. Polaček – v tomto roku mal mať 5-6 x poslanecký deň s občanmi a zrealizoval len 1 stretnutie, 

tvrdí, ţe buď zmenil niečo úrad alebo sa tam niečo konalo. Ţiada, aby sa dodrţiavali poslanecké dni.  
P. Bekiaris – upozornil kolegu, ţe poslanecký deň sa nekoná len v prípade, ţe sa koná zasadnutie MZ. 

Treba vyuţívať moţnosť, ţe aj na iný poslanecký deň, môţe prísť ktokoľvek a dohodnúť si stretnutie.  

P. Zimmermannová – zaujíma sa o podnet ohľadom dlaţby na Podhradovej, čo MČ môţu spraviť. 
Starosta jej odpovedal, ţe čaká na odpoveď z mesta a potom bude poslancov informovať. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu. Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
berie na vedomie 
 
správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 
poslaneckých dní do poslaneckej knihy. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 33:  za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 1 (p. Gibóda),  
nehlasoval – 1 (p. Bekiaris), 

   uznesenie bolo prijaté. 
 
 
14.1.  Dočerpanie položky mzdy a platy starostu a kontrolóra MČ 

14.2.  Dočerpanie položky odmeny poslancov  
 

Starosta vysvetlil, ţe z hľadiska časového a vecného nemá zmysel rokovať o týchto bodoch.  
P. Gibóda tvrdí, ţe sa nemôţe bez prerokovania zrušiť bod. On sám má k tomuto bodu príspevok.  

Kontrolór MČ – odporučil, ţe ak chcú byť dôslední a dodrţať rokovací poriadok, mal by sa tento bod 
otvoriť a starosta by mal navrhnúť nerokovať o tomto bode, pretoţe je neaktuálny z časového 

hľadiska. MZ nemôţe k tomu prijať ţiadne uznesenie, pretoţe rozpočet je uţ ukončený.  

 
Starosta otvoril bod 14.1. a vyzval poslancov k diskusii. 
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Prihlásil sa poslanec Filipko a dal procedurálny návrh – navrhuje, aby sa prijalo uznesenie, ţe 

zastupiteľstvo berie na vedomie, ţe rokovanie o bode 14.1. je bezpredmetné.  

 
Starosta dal o procedurálnom návrhu hlasovať, kvórum 11 poslancov, hlasovalo 11 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 34:  za - 9,  proti – 2 (p. Gibóda, Polaček),  zdrţal sa – 0,  
   procedurálny návrh bol schválený. 

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Peter Kalanin, kvórum sa zníţilo na 10. 

 
P. Gibóda – prekáţa mu, ţe k týmto dvom bodom nedostali ţiadne materiály na rokovanie, a to uţ 

jedno rokovanie bolo zvolané. Chcel by predloţiť návrh uznesenia, ţe ak starosta navrhne nejaký bod, 
nech k nemu predloţí potrebné materiály.  

Prečítal návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo Košice – Sever ţiada pána starostu, aby zasielal všetky materiály k bodom 
rokovania a zároveň, aby doplnil dodatočne tieto body pre poslancov, keďţe neboli zaslané. 

 
P. Polaček – tieto body navrhoval pán zástupca starostu, uţ vtedy chcel, aby sa vysvetlilo aspoň 

dvoma vetami, prečo ich navrhol. Chcel dať procedurálny návrh, aby sa o nich nerokovalo, keďţe pán 

Haľko nie je prítomný. Nevie, o čom je ten materiál. Ak existujú materiály, pýta sa, prečo ich nemajú. 
P. Bekiaris – procedurálnymi návrhmi boli tieto dva body zrušené, to, ţe pán poslanec Gibóda chcel 

dať ešte nejaký návrh, je podľa neho bezpredmetné.  
 

Starosta otvoril bod 14.2. a vyzval poslancov k diskusii. 
 

Poslanec Filipko dal procedurálny návrh – navrhuje, aby sa prijalo uznesenie, ţe zastupiteľstvo berie 

na vedomie, ţe rokovanie o bode 14.2. je bezpredmetné.  
 

Starosta dal o procedurálnom návrhu hlasovať, kvórum 10 poslancov, hlasovalo 10 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 35:  za - 8,  proti – 2 (p. Gibóda, Polaček),  zdrţal sa – 0,  
   procedurálny návrh bol schválený. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia poslanca Gibódu: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

ţiada 
a) starostu o predkladanie materiálu k bodom rokovania pri jeho zvolaní starostom, a to v zmysle 

    Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - Sever 
b) predloţenie materiálu k bodom rokovania zastupiteľstva konaného dňa 11.1.2016 č. 14.1. a 14.2. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 10 poslancov, hlasovalo 10  poslancov. 

  

             Hlasovanie č. 36:  za – 3 (p. Gibóda, Polaček, Švajlen),  proti – 0,  zdrţal sa – 7,  
   návrh nebol schválený.  

 
Starosta dal hlasovať o vyhlásení 10-minútovej prestávky, kvórum 10 poslancov, hlasovalo 10  

poslancov. 

 
Hlasovanie č. 37:  za - 1,  proti – 6,  zdrţal sa – 3,  
   návrh nebol schválený, pokračuje sa v rokovaní. 
 

 
15.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Starosta otvoril diskusiu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzavrel tento bod. 
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16.  Rôzne 

 

P. Filipko – vyjadril sa k sporným bodom 14.1. a 14.2. Prebehlo rokovanie Miestnej rady, kde sa 
rozprávali o tom, aby poslanci rozhodli o dočerpaní týchto poloţiek, informáciu mali poslanci dostať na 

rokovaní MZ, keby sa toto rokovanie konalo, úrad by predloţil informáciu. Ak by bola vôľa, poslanci by 
mohli rozhodnúť o prípadnom dočerpaní. Pán Filipko sa sám vyjadril, ţe je to uţ bezpredmetné, 

pretoţe uplynul termín. Preto bolo zbytočné posielať mailom materiály, ktoré sa uţ nemohli 

prerokovať. 
Ďalej sa pán poslanec Filipko vyjadril k zrušenému zasadnutiu MZ, ktoré bolo zvolané na 28.12.2015. 

Sám si to zobral na starosť a keďţe uţ skôr zistil, ţe zastupiteľstvo nebude uznášaniaschopné, navrhol 
aby sa zastupiteľstvo zrušilo a aby sa dalo aj verejnosti vedieť včas, ţe sa nebude konať. Oznámilo sa 

to poslancom mailom a s niektorými rozprával telefonicky. Vyjadril ľútosť, ţe nezavolal ešte raz pána 
Polačeka, ktorý si neprečítal mail. Následne poprosil kolegov poslancov, aby sa k úradníkom správali 

s úctou a nekričali na nich na pracovisku.  

P. Zimmermannová – spomenula článok, ktorý vyšiel v Korzári kvôli zrušenému zastupiteľstvu. Hovorí, 
ţe si váţi prácu kolegov, ale nepáčilo sa jej to, lebo v konečnom dôsledku vyznelo, ţe ostatní poslanci 

a všetci na úrade sú lajdáci. Titulok znel: Starosta svojvoľne zrušil zastupiteľstvo.  
Vyjadrila sa, ţe je to veľmi neseriózne, pretoţe ešte 16.12.2015, keď bolo zasadnutie zastupiteľstva sa 

mnohí vyjadrili, ţe 28.12.2015 nebudú môcť prísť. Povaţuje to za veľkú a osobnú uráţku, ţe takýmto 

spôsobom si dovolili dehonestovať prácu kolegov.  
P. Polaček – pýta sa, či je korektné, keď sa mnohokrát musí prerušiť rokovanie, pretoţe je potrebné  

sedieť dlhšie a poslanci odchádzajú preč. Celá táto situácia by sa nestala, keby sa dorokovalo všetko 
v čase, keď sa malo. Vysvetľuje, ţe nie vţdy si môţe pre pracovné povinnosti dovoliť prezerať mail, 

a preto by bolo lepšie a korektné, keby mu niekto z úradu dal telefonicky vedieť, pretoţe to nie je 
úloha pána poslanca Filipka.  

Pýta sa, čo znamená zrušenie, má to oporu v zákone? Tvrdí, ţe poslanci majú byť vizitkou 

a dodrţiavať zákony. Zrušenie neexistuje, poslanci sa môţu ospravedlniť a úrad má zabezpečiť, aby 
miestnosť bola pripravená. Súhlasí, ţe 16.12.2015 sa povedalo, ţe zasadnutie bude problémové, ale 

to nikoho neoprávňuje svojvoľne zrušiť zastupiteľstvo. Tvrdí, ţe mal tam sedieť pán starosta, 
prípadne zástupca starostu. Ospravedlnil sa kolegyni Zimmermannovej, ak sa jej dotkol článok. 

P. Kaţimírová – nemyslí si, ţe to adresuje správnym ľuďom, pretoţe stále sa zastupiteľstva zúčastňujú 

tí istí poslanci. Všíma si, ţe v Korzári sa píše stále iba o Severe, chápe, ţe sa poslanci chcú dostať do 
povedomia v tomto období, ale všetci ostatní poslanci vyzerajú akoby v niečom zlyhávali. Vyzeralo to 

tak, ţe nemal nikto záujem, len 3 poslanci. 
Starosta opravil pani Kaţimírovú, ţe prítomní boli len dvaja. 

P. Bekiaris - berie to, čo hovorí pán poslanec Polaček aj pán poslanec Filipko. Bola to neštandardná 

situácia, ale sme ľudia, a tak to aj bral ako čas sviatkov. Vyjadril sa, ţe bol prítomný, ale neprišiel na 
zastupiteľstvo. Prišiel len na úrad. Vyjadruje sa k p. Polačekovi, ktorý tvrdil, ţe musel zrušiť stretnutie, 

poslanec Bekiaris nechápe aké stretnutie chcel rušiť, keď dopredu vedel, ţe je zastupiteľstvo. Bekiaris 
sa vyjadruje, ţe nikde nie je napísané, ţe starosta alebo zástupca tam musí sedieť. Poslanci na 

rokovaní hlasujú o tom, kto bude viesť zastupiteľstvo. V ten deň mohli jedine povedať, ţe nie sú 
uznášaniaschopní a ísť domov. 

P. Gibóda - je mu ľúto, ţe kolegovia majú pocit, ţe to bol útok na nich. Nechápe, ţe na úrade nebol 

nikto poverený, aby obtelefonoval 13 poslancov. Nesúhlasí s pánom poslancom Filipkom, ţe sa toto 
rokovanie nemalo konať a zrušilo sa, aby zamestnanci z dovolenky nemuseli prísť do roboty, pretoţe 

na úrade boli všetci zamestnanci, ktorí zabezpečujú zastupiteľstvo. 
Ďalej sa vyjadril k pánovi Filipkovi, ţe si nemyslí, ţe by podklady k bodom 14.1. a 14.2. boli 

bezpredmetné. Tieto body sa týkali rozpočtu, platov, odmien poslancov a dočerpania poloţiek. 

V návrhu na tento rok pán starosta navrhol zvýšenie týchto poloţiek hlavne, čo sa týka úradu. 
Zaujímalo by ho, aké čiastky boli nevyčerpané v týchto poloţkách.  

P. Filipko - nepokladá za férové spomínať telefonovanie, pretoţe sa p. Gibódovi neúspešne pokúšal 3x  
dovolať a posielal mu aj 2 sms, na ktoré nereagoval.  

P. Bekiaris – vyjadruje sa k článku, nepáčilo sa mu, ţe sa spomínalo jeho meno v súvislosti, ţe bol 
prítomný na zastupiteľstve, keďţe to tak nebolo, ako uţ predtým spomínal.  

Starosta – nepraje si, aby poslanci vystupovali na MÚ, tak ako vystupovali voči zamestnancom.  

Nepáči sa mu, ţe si niektorí poslanci privlastňujú prácu všetkých, a tak zavádzajú a klamú.  
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Kaţimírová – tvrdí, ţe ak boli materiály vytlačené za ich vlastné finančné prostriedky, netreba to riešiť, 

pretoţe ľudia si vedia vytvoriť názor. Keď len dvaja kolegovia toľko dokázali, drţí im palce, aby boli 

úspešní a na konci budú moţno aj ostatní poslanci spomenutí. Treba to brať ako ich reklamu.  
Starosta – nepáči sa mu, ţe sa niekto prevteľuje za neho na FB Košice – Sever, ţe ľudia si myslia, ţe 

ide o FB MČ. Píše v mene MÚ, blahoţelá za poslancov, za zamestnancov úradu.  
P. Polaček, Gibóda – veľmi radi sa stretnú s poslancami na káve a vysvetlia im kaţdý jeden bod, čo 

mysleli tým materiálom.  

P. Gibóda – prosí starostu, aby si neprivlastňoval Mestskú časť Košice - Sever, pretoţe to nie je jeho 
firma, patrí obyvateľom MČ a starosta je voleným správcom ešte na 3 roky.  

Poslanec Filipko dal procedurálny návrh na ukončenie diskusie, starosta si ho osvojil a diskusiu ukončil. 
 

 
17.  Záver 

 

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

zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial ešte pekný večer. 
 

 

Košice, 11.1.2016 
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