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ZÁPISNICA 
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Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie ustanovujúceho MZ 
  Listina prítomných z 10.12.2014 

  Sľub starostu MČ Košice - Sever 
  Sľub poslancov MZ MČ Košice – Sever 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: streda, 10. december 2014, od 15.00 hod. do 18.00 hod. 
     

Počet  zvolených poslancov: 13 
 

Počet prítomných:   13 

 
Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta 

Jana Nováková – kontrolórka Mestskej časti Košice - Sever 
 

 
 

Priebeh rokovania: 

  
Slávnostná časť 

 
1.  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Po úvodnom zaznení hymny Slovenskej republiky starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril 
ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, privítal novozvolených poslancov, občanov aj hostí. 

Uviedol, ţe ustanovujúce zasadnutie sa uskutočňuje na základe výsledkov volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 a jeho účelom je zloţenie sľubu starostu, poslancov 
miestneho zastupiteľstva a kreovanie orgánov miestneho zastupiteľstva.  

 
Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných všetkých 13 

novozvolených poslancov a teda MZ je uznášaniaschopné.  
 

Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice – Sever Ivetu Pankovičovú a za overovateľov 

zápisnice poslancov Petra Kalanina a poslankyňu Annu Zimmermannovú. 
 

 
 

2.  Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov  

      miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 
 

Starosta potom odovzdal slovo Ing. Ivanovi Pezlárovi, predsedovi miestnej volebnej komisie 
v Mestskej časti Košice - Sever, ktorý podal podrobnú informáciu o výsledku volieb starostu a 

poslancov MZ MČ Košice – Sever.  

Konštatoval, ţe za starostu Mestskej časti Košice - Sever bol zvolený Marián Gaj, nezávislý kandidát. 
Potom menovite uviedol, ktorí kandidáti boli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva podľa 

volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Zápisnicu podpísali všetci 
piati členovia miestnej volebnej komisie, nikto z členov miestnej volebnej komisie neodmietol zápisnicu 

podpísať. Zápisnica bola podpísaná dňa 16.11.2014 o 02.27 hod. 
Záverom svojho vystúpenia predseda miestnej volebnej komisie zablahoţelal starostovi aj poslancom 

k ich zvoleniu do funkcie a poprial všetkým veľa úspechov v spoločnej práci v prospech Mestskej časti 

Košice – Sever. Starostovi MČ odovzdal osvedčenie o zvolení do funkcie. 
 

 
 

3.  Zloženie sľubu starostu Mestskej časti Košice - Sever 

 
Starosta Marián Gaj poţiadal prítomných, aby vstali a prečítal sľub starostu Mestskej časti Košice – 

Sever: 
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„Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Zloţenie sľubu potvrdil starosta svojim podpisom. 

Poslankyňa Anna Zimmermannová odovzdala starostovi insígnie. 

 

 
4.  Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

 
Starosta poţiadal poslankyňu Annu Zimmermannovú, aby prečítala sľub poslanca Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodrţiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Novozvolení poslanci slovami: "To sľubujem" vyjadrili spoločný súhlas so znením sľubu. Predseda 
miestnej volebnej komisie potom odovzdal jednotlivým novozvoleným poslancom osvedčenia a spolu 

so starostom kaţdému zablahoţelali k zvoleniu do funkcie. Poslanci potvrdili sľub svojím podpisom. 

 
Poslaneckému zboru sa prihovoril starosta, ktorý povedal, ţe je jeho ţelaním, aby jeho druhé volebné 

obdobie bolo plodné, tvorivé, ţelá si dobrú spoluprácu s poslancami a poprial im veľa zdravia 
a úspechov v spoločnej práci pre občanov Mestskej časti Košice - Sever. Jeho krédom aj v tomto 

volebnom období bude otvorenosť, transparentnosť, spolupráca a verí, ţe naštartované procesy, či 
v investíciách,  v sociálnej oblasti alebo v prístupe k občanom sa im spoločne podarí naplniť.  

 

Starosta mestskej časti ukončil slávnostnú časť rokovania a prešiel k pracovnej časti ustanovujúceho 
zasadnutia MZ.  

 
 

Pracovná časť 

 
5.  Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia 

 
Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

navrhovanému v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu. 
 

Návrh na doplnenie programu – podal poslanec Marcel Gibóda, ktorý navrhol doplniť 2 body: 
bod Interpelácie a dopyty poslancov a označiť ho ako bod 9.1. 

bod Rôzne a označiť ho ako bod 9.2.  
 

Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za    

2 predloţené návrhy. 
 

Hlasovanie o 1. návrhu poslanca Gibódu – doplnení bodu 9.1. Interpelácie a dopyty poslancov. 
 

Hlasovanie č. 1:  za - 11 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 2     
 

Bod Interpelácie a dopyty poslancov bude doplnený do programu rokovania a zaradený ako bod 9.1. 
 

Hlasovanie o 2. návrhu poslanca Gibódu - doplnení bodu 9.2. Rôzne. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 6,  proti – 4,  zdrţal sa – 3   
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Bod Rôzne nebude doplnený do programu rokovania. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sever s jedným zapracovaným doplňujúcim návrhom.  

 
Hlasovanie č. 3:  za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
 
Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia 

MZ MČ Košice – Sever v znení: 
 

    Slávnostná časť 
 

 Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

 Zloţenie sľubu starostu Mestskej časti Košice - Sever   

 Zloţenie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

 
Pracovná časť 

 
 Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia 

 Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 

 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 

 Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

9.1. Interpelácie a dopyty poslancov 
 Záver  

     

 

6.  Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Petra Kalanina, Marcela Gibódu a Štefana 
          Baláţa. 

 

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Jozefa Filipka, Kosmasa Bekiarisa a Vladimíra 
         Vágásiho. 

 
Starosta dal spoločne hlasovať za členov mandátovej a návrhovej komisie. Prítomných pri hlasovaní 

bolo 13 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 4:  za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

 
mandátovú komisiu v zloţení: Peter Kalanin, Marcel Gibóda a Štefan Baláţ 

  návrhovú komisiu v zloţení: Jozef Filipko, Kosmas Bekiaris a Vladimír Vágási. 

 
Starosta skonštatoval, ţe členovia mandátovej a návrhovej komisie boli poslancami schválení. 
 
Starosta poţiadal mandátovú komisiu, aby overila mandáty poslancov a starostu v zmysle Zápisnice 

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice – Sever do miestneho 

zastupiteľstva a starostu mestskej časti konaných dňa 15.11.2014. 
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Potom starosta vyhlásil desaťminútovú prestávku pre prácu mandátovej komisie, aby mohla 

preskúmať zápisnicu miestnej volebnej komisie.  

 
Po prestávke poslanec Kalanin predniesol správu mandátovej komisie, ktorá pracovala v zloţení: Peter 

Kalanin, Marcel Gibóda a Štefan Baláţ. Povedal, ţe mandátová komisia overila platnosť mandátu 
starostu a poslancov MZ a konštatuje platnosť všetkých mandátov. Zároveň mandátová komisia 

upozorňuje na skutočnosť, ţe v osvedčeniach o zvolení za poslancov je uvedený nesprávny dátum 

zvolenia - dátum 16.11.2014 a ţiada miestnu volebnú komisiu o bezodkladnú opravu osvedčení 
o zvolení za poslancov MZ MČ Košice – Sever. 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 
berie na vedomie  
 
správu mandátovej komisie o overení platnosti mandátu starostu Mestskej časti Košice – Sever a 
poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever podľa Zápisnice miestnej volebnej 
komisie o výsledku volieb zo dňa 16.11.2014 s pripomienkou, ţe v osvedčeniach o zvolení za 
poslancov je uvedený chybný dátum zvolenia, dátum 16.11.2014 a ţiada volebnú komisiu o 
bezodkladnú opravu osvedčení o zvolení za poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 
Sever.  
 

Poslanec Jozef Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

1. berie na vedomie výsledky voľby starostu Mestskej časti Košice - Sever a volieb 
poslancov do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

2. konštatuje, že starosta Marián Gaj zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
Mestskej časti Košice – Sever 

3. konštatuje, že zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
Štefan Baláž, Ing. 
Kosmas Bekiaris, Ing. 
Peter Blišťan, Ing. PhD. 
Jozef Filipko, Ing. 
Marcel Gibóda, Mgr. 
Erik Haľko 
Peter Kalanin, Prof. MUDr. PhD. 
Dagmar Kažimírová, MVDr. 
Štefan Kertés, Ing. 
Jaroslav Polaček, Ing. 
Anton Švajlen 
Vladimír Vágási, Mgr. 
Anna Zimmermannová, Ing. 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever. 

                                                                             

Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 5  za – 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0 ,  

    uznesenie bolo prijaté. 
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7.  Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

     zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a dal prvý návrh, navrhol poslanca Jozefa Filipka. Tento návrh 

starostu podporili poslanci Gibóda a Polaček. 
P. Gibóda – spýtal sa prečo je zrazu takáto potreba, lebo v minulom období nebola ustanovená takáto 

pozícia spomedzi poslancov. 

Reagoval p. Stavrovský, vedúci oddelenia právneho a organizačných činností – je pravdou, ţe 
poslanecký zbor to v minulom období neuskutočnil, základným rámcom a úlohou ustanovujúceho 

miestneho zastupiteľstva je však aj určenie, resp. poverenie takéhoto poslanca pre prípady, ktoré 
predvída zákon. 

 
Poslanec Jozef Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 
poveruje 
 
poslanca Jozefa Filipka zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 6  za – 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 1,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

8.  Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a ako prvému udelil slovo poslancovi Kalaninovi, ktorý navrhol, 

aby Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever zriadilo miestnu radu ako poradný orgán. 
Keďţe došlo k zníţeniu počtu poslancov v porovnaní s minulým volebným obdobím a zástupca starostu 

je členom miestnej rady zo zákona, navrhuje zriadiť 4-člennú miestnu radu. Za členov navrhol 

poslanca Filipka, Kalanina a poslankyňu Zimmermannovú.        
P. Gibóda – za 4 nezávislých poslancov (Polaček, Gibóda, Bekiaris, Švajlen) navrhujú ako svojho 

zástupcu do miestnej rady p. Kosmasa Bekiarisa. 
P. Filipko – upriamil pozornosť na spôsob hlasovania, bude sa hlasovať o troch členoch miestnej rady, 

štvrtý bude automaticky zástupca starostu, všetci navrhnutí, ktorí získajú minimálne nadpolovičnú 
väčšinu hlasov a podľa počtu získaných hlasov, sa stanú členmi miestnej rady prví traja podľa 

výsledku hlasovania. Navrhuje hlasovať samostatne o kaţdom mene. 

P. Polaček – dal procedurálny návrh, aby najskôr hlasovali, či vôbec chcú zriadiť miestnu radu. 
Vysvetlil poslancom, ţe v minulosti, keď bolo 23 poslancov, miestna rada mala opodstatnenie, 

v súčasnosti, keď poslanecký zbor má 13 členov, on osobne nevidí opodstatnenie miestnej rady. Dal 
protinávrh, aby v prvom rade hlasovali o tom, či vôbec chcú mať miestnu radu. 

P. Zimmermannová – nebola členkou miestnej rady, ale vnímala výsledky miestnej rady, ţe malo 

zmysel, keď sa stretávala uţšia skupina poslancov, ktorá vyriešila niektoré problémy, ktoré sa 
v širokom kolektíve nedajú tak pruţne riešiť, pre pruţnosť riešenia problémov je rozumné, aby sa 

závaţné veci dali promptnejšie a zhodnejšie riešiť. 
P. Filipko – súhlasil s názorom p. Zimmermannovej, miestna rada je poradným, iniciatívnym, 

výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva, má svoje opodstatnenie, napr. aj pri kontrole 
uznesení. Samozrejme, ţe musia najskôr zriadiť miestnu radu, o tom bude prvé hlasovanie a aţ potom 

budú voliť členov. 
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P. Kalanin vo faktickej poznámke ešte raz zopakoval, ţe on navrhol:  

a) zriadiť 4-člennú miestnu radu 

b) zvoliť 3 členov – p. Filipka, Kalanina a p. Zimmermannovú. 
 

P. Gibóda – keďţe budú hlasovať o jednotlivých menách samostatne, ako navrhol p. Filipko, nemôţe 
to byť jedným uznesením, ako navrhol p. Kalanin. 

P. Polaček – pripomenul, ţe dal procedurálny návrh, o ktorom treba podľa rokovacieho poriadku 

hlasovať, nie diskutovať. 
P. Filipko zopakoval, ţe procedurálny návrh je o tom, ţe MZ MČ Košice – Sever zriaďuje miestnu radu, 

nehovorilo sa o počte jej členov.  
Oponoval p. Kalanin, ţe návrh zriadiť miestnu radu podal on, návrh poslanca Polačeka nie je  

procedurálny návrh a nejedná sa o iný návrh ako bol jeho.  
Diskusiu usmernil p. Stavrovský - návrh, ktorý dal poslanec Polaček, nie je procedurálny návrh, ale 

vecný návrh, resp. návrh vo veci samej. Procedurálny návrh by bol o tom, ako sa bude hlasovať. 

Miestna rada sa podľa výsledku hlasovania zriadi alebo nezriadi. 
Poslanec Polaček svoj návrh zobral späť a ţiadal hlasovať v rámci pripravených návrhov uznesení. 

Starosta poţiadal p. Stavrovského o právny názor, v akom poradí sa má o jednotlivých návrhoch 
hlasovať. 

P. Stavrovský - najprv by sa malo dať hlasovať o tom, ţe MZ MČ Košice - Sever v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona zriaďuje miestnu radu v počte koľko členov. Ak tento návrh neprejde, vyrieši sa   
procedurálna otázka, ak prejde, miestna rada bude zriadená a budú sa voliť jej členovia a poslanci sa 

dohodnú na spôsobe, ako budú volení. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu.  
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  
 
zriaďuje miestnu radu v počte 4 členovia. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 7  za – 13 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 0 ,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Potom poslanec Kalanin ohľadne voľby členov miestnej rady sformuloval svoj návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

 

volí za členov miestnej rady poslancov Ing. Jozefa Filipka, Prof. MUDr. Petra Kalanina, PhD. a Ing. 
Annu Zimmermannovú. 

 
Poslanec Filipko zopakoval svoj procedurálny návrh o spôsobe hlasovania o voľbe členov miestnej rady 

- o kaţdom mene hlasovať osobitne, sú  navrhnutí 4 poslanci p. Filipko, Kalanin, Zimmermannová a p. 

Bekiaris, prví traja, ktorí získajú najvyšší počet hlasov, sa stanú členmi miestnej rady. 
 

Starosta dal hlasovať o tomto procedurálnom návrhu p. Filipka, ktorým bol stanovený spôsob 
hlasovania, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 8  za – 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0   

              Procedurálny návrh o spôsobe hlasovania bol schválený.  
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Potom dal starosta hlasovať o zvolení poslanca Filipka za člena miestnej rady. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volí za člena miestnej rady poslanca Jozefa Filipka. 

  

Hlasovanie č. 9  za – 13,  proti –  0,  zdrţal sa – 0  
     
Starosta dal hlasovať o zvolení poslanca Kalanina za člena miestnej rady. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volí za člena miestnej rady poslanca Petra Kalanina. 

  
Hlasovanie č. 10  za – 8   

     
P. Gibóda upozornil, ţe hlasovanie nebolo dokončené, hlasovalo sa ešte raz. 

 

Hlasovanie č. 11  za – 8,  proti –  1,  zdrţal sa –  4 
 

Starosta dal hlasovať o zvolení poslankyne Zimmermannovej za členku miestnej rady. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volí za členku miestnej rady poslankyňu Annu 

Zimmermannovú. 
  

Hlasovanie č. 12  za – 12,  proti –  1,  zdrţal sa – 0  
     
Starosta dal hlasovať o zvolení poslanca Bekiarisa za člena miestnej rady. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volí za člena miestnej rady poslanca Kosmasa Bekiarisa. 

 

Hlasovanie č. 13  za – 4,  proti – 6 ,  zdrţal sa – 3 
     
Návrhová komisia konštatovala, ţe podľa počtu získaných hlasov boli zvolení za členov miestnej rady 
poslanci: Jozef Filipko (13 hlasov), Peter Kalanin (8 hlasov) a poslankyňa Anna Zimmermannová (12 

hlasov). 
 

P. Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
 Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
 
volí za členov miestnej rady poslancov Ing. Jozefa Filipka, Prof. MUDr. Petra Kalanina, 
PhD. a Ing. Annu Zimmermannovú. 
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9.  Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich členov 

 

Poslanec Polaček dal procedurálny návrh na vyhlásenie 5-minútovej prestávky. 
 

Poslanec Filipko predniesol procedurálny návrh ešte pred prestávkou, aby poslanci vedeli, o čom sa 
majú cez prestávku poradiť - ako by postupovali pri kreovaní komisií, predsedov a členov komisií. 

Navrhol, aby bol počet komisií zachovaný na 5 ako to bolo v predchádzajúcom období, majú názor, ţe 

Komisia dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia by sa mala premenovať na Komisiu 
rozvoja, aby to korešpondovalo s názvom oddelenia na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever. 

Mali by postupovať tak, ţe najprv zriadia jednotlivé komisie, potvrdia prvým hlasovaním počet komisií, 
ich názvy, potom ďalším hlasovaním by mali potvrdiť predsedov komisií. Nakoľko kaţdý poslanec má 

moţnosť pracovať v toľkých komisiách, do koľkých sa prihlási, poslanci by sa prihlásili do jednotlivých 
komisií u predsedov komisií a jednotliví predsedovia komisií by dali návrh na zloţenie komisií. Tento 

proces nemusí byť ukončený, nenavrhuje obmedzovať počet poslancov a počet neposlancov, na 

najbliţšom pracovnom rokovaní zastupiteľstva by ešte doplnili komisie a zvolili by za členov komisií 
ešte neposlancov z radov odborníkov. 

 
Prečítal názvy komisií, ktoré pracovali v predchádzajúcom volebnom období, z toho 4 sú odborné 

komisie a jedna je zriadená zo zákona: 

Finančná komisia  
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 

Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeţe a športu 
Komisia dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Táto komisia je 
zriadená zo zákona.  

  

Starosta vyhlásil prestávku.  
 

Po prestávke poslanec Filipko predniesol návrh na zriadenie nasledovných 5 komisií:  
1. Finančná komisia  

2. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 

3. Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeţe a športu 
4. Komisia rozvoja 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

Poslanec Gibóda predloţil pozmeňujúci návrh - mestská časť má síce zdravotnícke zariadenia na 

svojom území, ale ţiadne neprevádzkuje ani nespadajú do jej priamej kompetencie, navrhuje skrátiť 
názov Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva na Komisiu sociálnych vecí. Názov Komisie mediálnej, 

kultúry, školstva, mládeţe a športu skrátil na názov Komisia kultúry, lebo mestská časť nemá v 

priamej pôsobnosti ţiadne školské ani predškolské zariadenie. 
 

P. Zimmermannová - pre obyvateľov je lepšie, keď je názov širší, lebo im je jasné, čím sa táto komisia 
zaoberá, prihovára sa za pôvodné názvy. 

Reagoval p. Gibóda - podľa neho je mätúce mať Komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva, keď mestská 
časť nemá ţiadne zdravotnícke zariadenia ani nevykonáva ţiadnu činnosť v tomto smere, vykonáva 

opatrovateľskú činnosť, ktorá spadá pod sociálne veci. 

P. Kalanin navrhol názov Sociálno - zdravotná komisia, vychádza z toho, ţe opatrovateľská sluţba 
opatruje klientov - pacientov, ktorí sú posudzovaní podľa počtu bodov súvisiacich s ich ochorením.  

Reagoval p. Gibóda - k bodovému ohodnoteniu zdravotného stavu klientov upozornil, ţe to 
nevykonáva mestská časť, ale príslušný referát mesta Košice, aj toto mätie obyvateľov, keď chcú 

umiestniť svojho rodinného príslušníka do ZOS alebo ţiadajú o opatrovateľskú sluţbu. Myslí si, ţe v 

názve komisie slovo "zdravotníctva" nemá opodstatnenie. 
P. Zimmermannová - doplnila by do názvu komisie ešte slovo "rodiny", takţe názov komisie by znel: 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny. 
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P. Gibóda - zdôraznil, ţe miestne zastupiteľstvo, komisie a poslanci si môţu v uznesení bliţšie 

špecifikovať presné oblasti,  ktorým sa budú jednotlivé komisie venovať. 

P. Kalanin - osvojil si návrh p. Zimmermannovej, aby názov komisie znel: Komisia sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rodiny. 

 
P. Gibóda stiahol svoj návrh a zároveň podal nový návrh - navrhol rozšíriť názov Komisie mediálnej, 

kultúry, školstva, mládeţe a športu o slová "národnostných menšín a cirkví", takţe názov komisie by 

znel: Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeţe, športu, národnostných menšín a cirkví. 
 

P. Kalanin - teší ho, ţe s poslankyňou Zimmermannovou našli spoločnú reč, rozmýšľal, ţe pojem 
zdravotníctvo je veľmi široký v súvislosti s politikou na komunálnej úrovni, takţe by upravil názov 

komisie na Komisiu sociálnych vecí, zdravia a rodiny. 
 

P. Filipko - viedol v meste Košice niekoľko rokov Komisiu národnostných menšín, chce apelovať na 

poslanca Gibódu, či nestiahne svoj návrh. Podľa neho nie je vhodné ani potrebné v mestských 
častiach zriaďovať dielčie komisie, celomestská komisia či u národnostných menšín alebo cirkví plní 

svoju funkciu, pokrýva všetky potreby a záujmy národnostných menšín a cirkví, spôsobuje to 
problémy vo vnútri hierarchií, či uţ národnostných menšín alebo cirkví. 

Reagoval p. Gibóda - súčasťou ţivota na Severe sú aj cirkvi a ich príslušníci a národnostné menšiny, 

ktoré sú zastúpené aj v tomto zastupiteľstve, bolo by vhodné, aby sa rozšíril názov tejto komisie. Ide 
len o rozšírenie názvu, nie o zriadenie novej komisie.  

 
Poslanec Bekiaris podal návrh na nasledovné názvy komisií: Finančná komisia, Komisia sociálnych vecí, 

Komisia kultúry a Komisia rozvoja. 
 

Poslanec Filipko ako člen návrhovej komisie zhrnul, aké návrhy boli podané. Podľa rokovacieho 

poriadku budú hlasovať najskôr o pozmeňujúcom návrhu poslanca Bekiarisa.  
 

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 14  za – 4 ,  proti – 2 ,  zdrţal sa – 7 ,  
    uznesenie nebolo prijaté. 
 

Potom dal starosta hlasovať o návrhu prečítanom poslancom Filipkom, ktorý si osvojil 2 pozmeňovacie 
návrhy - p. Kalanina a p. Gibódu, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona 
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov v spojení s § 15 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 
zriaďuje nasledovné stále komisie miestneho zastupiteľstva: 
 

1. Finančná komisia 
2. Komisia sociálnych vecí, zdravia a rodiny 
3. Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeže, športu, národnostných menšín a 

cirkví 
4. Komisia rozvoja 
5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

        
Hlasovanie č. 15  za – 11,  proti – 1,  zdrţal sa – 1 ,  

    uznesenie bolo prijaté. 
  
Starosta poţiadal o predloţenie návrhov na predsedov zriadených komisií. 
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P. Kalanin navrhol predsedov jednotlivých komisií: 

 

za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhol 
poslanca Jozefa Filipka 

za predsedkyňu Komisie rozvoja navrhol poslankyňu Annu Zimmermannovú 
za predsedu Finančnej komisie navrhol poslanca Štefana Baláţa 

za predsedu Komisie sociálnych vecí, zdravia a rodiny navrhol poslanca Petra Kalanina 

za predsedu Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeţe, športu, národnostných menšín a cirkví 
navrhol poslanca Erika Haľka. 

 
Poslanec Polaček navrhol za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov poslanca Marcela Gibódu. 
 

Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 
P. Filipko ako člen návrhovej komisie povedal, ţe budú hlasovať podľa prednesených návrhov, 

navrhuje, aby sa dohodli, ţe budú postupovať obdobne ako pri voľbe členov miestnej rady. 
 

Poslanec Filipko prečítal prvý návrh na uznesenie. 

 
Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslanca Jozefa Filipka.  
 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 16  za –  9,  proti – 0,  zdrţal sa – 4 ,  

    uznesenie bolo prijaté. 
        
Poslanec Filipko prečítal druhý návrh na uznesenie. 

 
Návrh uznesenia:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 

za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanca 
Marcela Gibódu.  

 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 17  za –  2,  proti –  0,  zdrţal sa – 11,  
    uznesenie nebolo prijaté. 
        
Poslanec Filipko prečítal tretí návrh na uznesenie. 

 

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za predsedu Komisie rozvoja poslankyňu Annu Zimmermannovú.  
 

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  
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Hlasovanie č. 18  za –  11,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 2 ,  
    uznesenie bolo prijaté. 
       

Poslanec Filipko prečítal štvrtý návrh na uznesenie. 
 

Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za predsedu Finančnej komisie poslanca Štefana Baláža.  
 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 19  za –  11,  proti – 0,  zdrţal sa – 2,  
    uznesenie bolo prijaté. 
        
Poslanec Filipko prečítal piaty návrh na uznesenie. 

 

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za predsedu Komisie sociálnych vecí, zdravia a rodiny poslanca Petra Kalanina.  
 

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 20  za –  11,  proti – 1 ,  zdrţal sa – 1,  

    uznesenie bolo prijaté. 
        

Poslanec Filipko prečítal šiesty návrh na uznesenie. 

 
Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za predsedu Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže, športu, národnostných menšín 
a cirkví  poslanca Erika Haľka. 
 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 21  za –  12,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 1,  

    uznesenie bolo prijaté. 
        
Starosta otvoril diskusiu k voľbe členov komisií miestneho zastupiteľstva. 

Poslanec Filipko navrhol, aby jednotliví poslanci avizovali predsedom komisií záujem o členstvo a tí to 
potom zosumarizujú a prednesú návrh svojich členov.  

 

Poslanec Gibóda dal procedurálny návrh, aby členov komisií nevolili hneď, lebo je veľa nových 
poslancov a nevedia, čo môţu od práce v tej ktorej komisii očakávať. 

  
Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu p. Gibódu, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 22  za – 3 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 9 , 1 nehlasoval,  

    návrh nebol prijatý. 
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Poslanec Štefan Baláţ vyzval, aby sa prihlásili poslanci, ktorí chcú byť členmi Finančnej komisie. 

Prihlásili sa poslanci Haľko a Zimmermannová. 
Do Komisie sociálnych vecí, zdravia a rodiny jej predseda p. Kalanin navrhol poslancov Dagmar 

Kaţimírovú a Štefana Kertésa a vyzval aj ďalších kolegov poslancov, aby sa prihlásili.    
Do Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeţe, športu, národnostných menšín a cirkví sa prihlásili 

poslanci Kosmas Bekiaris, Peter Blišťan, Dagmar Kaţimírová, Anton Švajlen a Vladimír Vágási.    

Do Komisie rozvoja sa prihlásili poslanci Štefan Baláţ, Kosmas Bekiaris, Peter Blišťan, Jozef Filipko, 
Erik Haľko, Dagmar Kaţimírová a Anton Švajlen. 

Členmi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sú zo zákona 
Jozef Filipko, Štefan Baláţ, Kosmas Bekiaris, Peter Kalanin, Štefan Kertés a Vladimír Vágási. 

 
Potom člen návrhovej komisie poslanec Filipko prečítal text uznesenia a predsedovia jednotlivých 

komisií postupne prečítali mená členov komisie. 

 
Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za členov Finančnej komisie z radov poslancov Štefana Baláža, Erika Haľka a Annu 
Zimmermannovú.  
 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 23  za – 12 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 1 ,  

    uznesenie bolo prijaté. 
        
 

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za členov Komisie sociálnych vecí, zdravia a rodiny z radov poslancov Petra Kalanina, 
Dagmar Kažimírovú a Štefana Kertésa.  
        

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 24  za –  12,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 1,  

    uznesenie bolo prijaté. 
        

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za členov Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže, športu, národnostných menšín a 
cirkví z radov poslancov Erika Haľka, Kosmasa Bekiarisa, Petra Blišťana, Dagmar 
Kažimírovú, Antona Švajlena a Vladimíra Vágásiho.  
        
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 25  za –  12,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 0 , 1 nehlasoval,  
    uznesenie bolo prijaté. 
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Návrh uznesenia:  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za členov Komisie rozvoja z radov poslancov Annu Zimmermannovú, Štefana Baláža, 
Kosmasa Bekiarisa, Petra Blišťana, Jozefa Filipka, Erika Haľka, Dagmar Kažimírovú a 
Antona Švajlena.  
        
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 26  za –  12,  proti – 0 ,  zdrţal sa –  1,  

    uznesenie bolo prijaté. 
 

Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
volí 
za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslancov Jozefa Filipka, Štefana Baláža, Kosmasa Bekiarisa, Petra 
Kalanina, Štefana Kertésa a Vladimíra Vágásiho. 
   

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 27  za – 13 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 0 ,  
    uznesenie bolo prijaté. 
        
 

9.1.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 
Poslanec Jaroslav Polaček mal 3 dopyty. Oslovila ho skupina predajcov na trhovisku Merkúr, 

s prosbou, ktorú chce tlmočiť starostovi MČ. Obávajú sa výstavby v rámci Obchodného domu Merkúr 

a ďalších aktivít, ktoré tam majitelia plánujú a nakoľko tam naďalej plánujú svoje predajné aktivity, 
majú pocit, ţe sú v neistote. Chcú informáciu, v akom stave je investícia, ktorú tam majitelia plánujú, 

či sa majú obávať alebo im vieme zaručiť, ţe v roku 2015 nebudú ţiadne zmeny a budú môcť svoje 
podnikateľské aktivity ďalej vykonávať. Poţiadal aj o písomnú odpoveď, aby im ju mohol odovzdať. 

 
Druhá interpelácia sa týkala zmluvy s EEI, predchádzajúce zastupiteľstvo prijalo uznesenie, kde 

mestská časť mala postúpiť poţiadavky poslancov ku samotnej koncepcii parkovania v rámci mestskej 

časti, zaujíma ho, či všetky poţiadavky boli zapracované, v akom stave je koncepcia ohľadne Mestskej 
časti Košice – Sever.  

 
Tretia interpelácia je ku Memorandu, ktoré uzavrelo mesto Košice s obcou Ťahanovce, týka sa lokality 

Anička v Košiciach, ktorá je oblasťou celomestského záujmu. Citoval niektoré ustanovenia memoranda 

a podľa jeho názoru ako účastník memoranda absentuje Mestská časť Košice – Sever, čo je veľmi 
podstatné. Ţiada starostu, aby sa MČ pripojila k tomuto memorandu a ţiada zaradiť tento bod na 

najbliţšie rokovanie MZ. Ak sa má niečo spravovať na území MČ Košice – Sever, je úplne prirodzené, 
aby sa mestská časť stala účastníkom tohto zoskupenia. 

 

Reagoval p. Stavrovský podnetom, ktorým dal poslancom na zváţenie účelnosť pozvania na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva zástupcu mesta Košice, aby ozrejmil pohnútky vedúce k podpísaniu 

memoranda.  
Poslanec Marcel Gibóda – navrhuje pozvať primátora mesta Košice a starostu obce Ťahanovce p. 

Niguta, aby vysvetlili dôvody podpísania memoranda bez MČ Košice – Sever. 
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Poslanec Jozef Filipko – pripojil sa k tomuto návrhu, lebo je uţ dlhé roky eminentný záujem, aby 

územie Aničky bolo odčlenené od Mestskej časti Košice – Sever, čo je veľmi závaţný problém, treba 

o tejto téme rokovať. 
 

Poslanec Štefan Baláţ poďakoval za dôveru, ţe bol zvolený za predsedu finančnej komisie a v tejto 
súvislosti poţiadal starostu MČ, aby nečakali s rozpočtom a aby jeho návrh bol pripravený do konca 

roka 2014 a aby do konca januára 2015 bol rozpočet prerokovaný aj v miestnom zastupiteľstve. 

Pomôţe to tomu, aby sme vedeli, s čím budeme narábať v budúcom roku, aby sme naplnili zákon 
o rozpočtových pravidlách a boli príkladom transparentnosti a otvorenosti našej samosprávy. 

 
Bola mu doručená petícia občanov Podhradovej o rušení nočného kľudu novozriadenou prevádzkou 

s výhernými automatmi, ide o starších občanov, ktorí sú znepokojení, tá prevádzka ich ruší. 
 

P. Polaček sa obrátil na p. Baláţa s otázkou, či predloţí návrh o rozpočte, lebo ak nie, tak on si to 

osvojí a predloţí návrh.   
 

Poslanec Peter Kalanin namietal, ţe v bode Interpelácie a dopyty poslancov, sa neprijímajú uznesenia. 
Reagoval p. Polaček – ani zákon o obecnom zriadení ani Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice - Sever nezakazuje prijímať v bode Interpelácie a dopyty poslancov uznesenia. 

 
Poslankyňa Zimmermannová – súhlasí, ţe by mali byť pruţní, ale netreba sa prenáhliť, upozornila, ţe 

komisie by mali mať čas rozpočet si prejsť a tak návrhy posunúť do finančnej komisie. 
P. Baláţ – samosprávy, ktoré hospodária zodpovedne, transparentne a otvorene idú s rozpočtom tak, 

aby bolo jasné, s čím idú do ďalšieho roka a  aby sa nerobilo veľa úprav ako v minulom roku. 
P. Gibóda – podporil poslanca Baláţa v tom, aby bol návrh rozpočtu zverejnený do konca roka 2014. 

Ak bude návrh zverejnený, následne o ňom môţu poslanci rokovať. 

P. Polaček vysvetlil, ţe rozpočet je len návrh, je dobré mať ho v predstihu pripravený, o číslach moţno 
diskutovať, priamo v zastupiteľstve ich meniť. Tieţ vyjadril podporu p. Baláţovi. 

 
Poslanec Marcel Gibóda – v predvolebnom období bol podpísaný Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 

23/2013. Chce poznať dôvody a ţiada, aby boli zaslané všetkým poslancom, prečo tesne pred voľbami 

v dodatku s nájomcom minigolfového ihriska na Bankove zníţil nájom v tomto roku o 1 000,- EUR 
a v kaţdom ďalšom roku o 2 000,- EUR. Nemyslí si, ţe mestská časť je finančne na tom tak dobre, ţe 

si môţe dovoliť prichádzať takto o financie.   
 

Druhá interpelácia sa týka ustanovenia v rokovacom poriadku MZ, ţe po skončení funkčného obdobia 

dochádza ku skartácii zvukových záznamov zo zastupiteľstiev, preto chce starostu verejne poţiadať 
o dodanie kópie zvukového záznamu z posledného MZ, ktoré rokovalo v starom zloţení.  

Druhá časť interpelácie súvisí s informáciami, ktoré uviedol starosta na konci posledného slávnostného 
rokovania MZ. Poţiadal starostu, aby sa ospravedlnil jemu aj p. Polačekovi. V prípade, ţe trvá na 

obvineniach, ktoré tam vzniesol, ho ţiada do najbliţšieho zasadnutia MZ zverejniť podklady a dôkazy, 
o ktoré sa opieral a konať v ich zmysle, lebo niekoho obvinil, ţe zneuţíval majetok mestskej časti. 

V prípade, ţe tieto dôkazy, ktoré potvrdia ničím nepodloţené obvinenia v predvolebnom období bez 

moţnosti, aby na ne mohli adekvátne reagovať nepredloţí, poţaduje ospravedlnenie. 
 

S ďalšou interpeláciou sa obrátil na kontrolórku mestskej časti – tesne pred voľbami uţ v čase 
moratória podnikla určité kroky, ktoré z ich strany boli hodnotené ako poškodzovanie dobrého mena 

a narúšanie moratória. Ţiada ju zdôvodniť, prečo pristúpila k označeniu ich legálne postaveného 

kontajnera, ktorý stál na Mieri na Námestí Jána Máthého, prečo zároveň nepristúpila k rovnakému 
označeniu neďaleko stojacich plôch, výlepných miest a bilboardových plôch, ktoré takisto mali na sebe 

politickú reklamu.  
 

Poslanec Filipko upozornil poslancov, ţe do 30 dní od zloţenia poslaneckého sľubu, kaţdý poslanec je 
povinný odovzdať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Ţiadal ich, aby 

nato nezabudli, aby to komisia na ochranu verejného záujmu nemusela riešiť. 
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Poslanec Polaček predloţil návrh uznesenia k rozpočtu, ktorý pripravil. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

a)   ţiada  starostu mestskej časti a príslušných  referentov miestneho úradu,  aby 
      pripravili návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 

      2015 tak, aby bol v zmysle zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice 
      ako aj  zákona o rozpočtových pravidlách,  zverejnený na úradných tabuliach,  

      webstránke mestskej časti a zaslaný poslancom mestskej časti do  31.12.2014. 
 

b)   ţiada  starostu  mestskej  časti  zvolať  miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  

      do  31.1.2015  a  zaradiť Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever  
      na roky 2015 – 2017  na toto rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 
P. Baláţ - stačilo by to v termíne do 15. januára 2015, lebo sa blíţia sviatky, musíme byť ústretoví aj 

voči úradu. 

P. Gibóda - na úrade pracujú zodpovední pracovníci a vedia, ţe sa blíţi nový kalendárny a rozpočtový 
rok, návrh rozpočtu musí byť uţ v takej pracovnej podobe, ţe do 2 týţdňov, ktoré zostávajú do 

sviatkov, nie je problém rozpočet spracovať a predloţiť. 
P. Polaček - vysvetlil, ţe ten rozpočet existuje, v roku 2014 bol prijatý rozpočet na roky 2015 - 2016, 

je tvorcom predchádzajúcich rozpočtov a dá sa to urobiť z večera do rána. Trvá na svojom návrhu.  
P. Kalanin - rozpočet mestskej časti je naviazaný na rozpočet mesta, preto by chcel počkať na 

mestský rozpočet, myslí si, ţe navrhované termíny sú šibeničné. 

Kontrolórka mestskej časti - máme schválené zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré 
vychádzajú aj zo zákona o rozpočtových pravidlách. Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu je určitý 

proces, úrad pripraví pracovný materiál, komisie sa k nemu musia vyjadriť, rozpočet sa upraví podľa 
vyjadrenia komisií, predloţí sa miestnej rade a 15 dní pred jeho schvaľovaním sa musí zverejniť na 

webovej stránke a informačných tabuliach. Kontrolórka mestskej časti sa k nemu musí vyjadriť a vtedy 

je pripravený na schvaľovanie v miestnom zastupiteľstve. 
P. Gibóda - vţdy komisie prerokúvali návrh rozpočtu aţ po jeho zverejnení úradom. Mestskej časti nič 

nebráni schváliť svoj rozpočet na začiatku roka a následne ho počas roka upravovať. 
P. Polaček - chce upozorniť, ţe 1. januára 2015 vchádza mestská časť do rozpočtového provizória, 

lebo rozpočet nemá schválený. Toto je neštandardný stav.  

 
Poslanec Kalanin dal návrh na ukončenie diskusie. Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu 

hlasovať, hlasovalo bolo 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 28  za –  7,  proti –  2,  zdrţal sa – 3, 1 nehlasoval, 
    návrh bol schválený. 
 

P. Filipko ako člen návrhovej komisie konštatoval, ţe návrhová komisia obdrţala návrh poslanca 
Polačeka, ktorý prečítal. 

       
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  
 

a)   žiada  starostu mestskej časti a príslušných  referentov miestneho úradu,  aby 
       pripravili návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 
      2015 tak, aby bol v zmysle zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice 
      ako aj  zákona o rozpočtových pravidlách,  zverejnený na úradných tabuliach,  
      webstránke mestskej časti a zaslaný poslancom mestskej časti do  31.12.2014. 
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b)   žiada  starostu  mestskej  časti  zvolať  miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  
       do  31.1.2015  a  zaradiť Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever  
       na roky 2015 – 2017  na toto rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 
Potom dal starosta hlasovať o návrhu poslanca Polačeka, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 29  za –  7,  proti –  1,  zdrţal sa – 5,  

    uznesenie bolo prijaté. 
        
Starosta poţiadal, aby poslanci dali verejný súhlas na vystúpenie p. Terézie Dančákovej z Únie ţien 

Slovenska, ktorá pracuje ako okresná predsedníčka Únie ţien Slovenska za obvod Košice I. 
Poďakovala pánovi starostovi a bývalým členom miestneho zastupiteľstva, novozvoleným poslancom 

popriala veľa úspechov a verí, ţe aj v budúcom období budú spolupracovať tak ako doposiaľ. Únia 

ţien Slovenska zastupuje ţeny, ale venuje sa aj deťom, starým ľuďom a tradíciám. Usilujú o to, aby sa 
na ich podujatiach stretávali 3 generácie rodín, venujú sa aj správnej výţive. Pripravujú rôzne 

projekty, poďakovala Mestskej časti Košice - Sever za príspevok 200,- EUR a poţiadala o príspevok aj 
na budúci rok na projekt Dobšinského rozprávky.  

 

Starosta poďakoval p. Dančákovej za vystúpenie a  prešiel k poslednému bodu. 
 

 
10.  Záver 

 
Starosta poďakoval poslancom, hosťom a ostatným prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. Pozval poslancov na symbolický 

prípitok a odovzdal im opravené osvedčenia o zvolení za poslancov MZ MČ Košice - Sever. 
 

 
Košice, 10.12.2014 

 

 
Zapísala:  

 
Iveta Pankovičová 

zapisovateľka      „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 
               

 
        „podpísané“ 

Anna Zimmermannová                                  ................................................... 

poslankyňa 
 

 
Peter Kalanin  

poslanec      „podpísané“ 

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

 
 

Marián Gaj  
starosta       „podpísané“ 

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


