Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 10.12.2018

Prílohy:

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MZ MČ Košice - Sever
Listina prítomných z 10.12.2018
Sľub starostu MČ Košice - Sever
Sľub poslancov MZ MČ Košice – Sever
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

pondelok, 10.12.2018, od 16.00 hod. do 18.15 hod.

Počet zvolených poslancov: 13
Počet prítomných:
Počet neprítomných:
Ďalší prítomní:

13 – podľa priloženej prezenčnej listiny
0
František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever
Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever

Priebeh rokovania:
Slávnostná časť
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Po úvodnom zaznení hymny Slovenskej republiky poslanec MZ MČ Košice - Sever Ing. Jozef Filipko
otvoril ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, privítal novozvoleného starostu MČ Košice –
Sever Ing. Františka Ténaia, všetkých novozvolených poslancov, primátora mesta Košice Ing.
Jaroslava Polačeka, poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach za Mestskú časť Košice – Sever
Mgr. Marcela Gibódu, zástupcov politických strán, spoločenských organizácií, občanov, hostí aj
rodinných príslušníkov. Informoval, že doterajší starosta p. Marián Gaj ani jeho zástupca p. Erik Haľko
sa nemohli zúčastniť tohto zasadnutia zastupiteľstva, preto v zmysle schváleného Uznesenia č.
2/2014, ktorým zastupiteľstvo poverilo jeho zvolávaním a vedením rokovania zastupiteľstva v
prípadoch určených zákonom o obecnom zriadení, ho bude viesť. Veľmi ho teší, že môže viesť túto
slávnostnú časť ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. Uviedol, že ustanovujúce
zasadnutie sa uskutočňuje na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali
dňa 10.11.2018 a jeho účelom je zloženie sľubu starostu mestskej časti, zloženie sľubu poslancov
miestneho zastupiteľstva a kreovanie orgánov miestneho zastupiteľstva.
Konštatoval, že 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 JUDr. Ivetu Pankovičovú a za
overovateľov zápisnice poslanca Ing. Vladimíra Puškára a poslankyňu Mgr. Máriu Sadovskú.
2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
Poslanec Filipko odovzdal slovo Mgr. Margite Šefčíkovej, predsedníčke miestnej volebnej komisie
v Mestskej časti Košice - Sever, ktorá podala podrobnú informáciu o výsledku volieb starostu mestskej
časti a poslancov MZ MČ Košice – Sever.
P. Šefčíková konštatovala, že na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva sa dňa 10.11.2018 uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. O výsledku týchto volieb bola
miestnou volebnou komisiou vyhotovená Zápisnica, ktorú podpísali všetci členovia miestnej volebnej
komisie. Zápisnica bola podpísaná dňa 11.11.2018 o 03.29 hod. V zoznamoch voličov bolo zapísaných
17 026 voličov, na hlasovaní sa zúčastnilo 6 269 voličov, pričom obálku odovzdalo 6 257 voličov, pre
voľby do miestneho zastupiteľstva bolo spolu odovzdaných 5 735 platných hlasovacích lístkov a volilo
sa spolu 13 poslancov.
Za starostu Mestskej časti Košice - Sever bol zvolený Ing. František Ténai, kandidát koalície politických
strán Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Obyčajní ľudia a
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nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, SPOLU – občianska demokracia
a Strana maďarskej komunity, ktorému svoj hlas odovzdalo spolu 3 473 voličov.
Potom menovite uviedla, ktorí kandidáti boli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva podľa
volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov.
Záverom svojho vystúpenia predsedníčka miestnej volebnej komisie v mene celej komisie
zablahoželala starostovi aj poslancom k ich zvoleniu do funkcie a popriala všetkým veľa úspechov
v spoločnej práci v prospech Mestskej časti Košice – Sever.
3. Zloženie sľubu starostu Mestskej časti Košice - Sever
Poslanec Filipko požiadal prítomných, aby vstali a novozvoleného starostu požiadal, aby prečítal a zložil
sľub starostu Mestskej časti Košice – Sever, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 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.“
Zloženie sľubu potvrdil starosta svojim podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie starostovi
MČ odovzdala osvedčenie o zvolení do funkcie a zablahoželala mu. Poslanec Jozef Filipko odovzdal
starostovi insígnie. Potom odovzdal vedenie slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia MZ
novozvolenému starostovi p. Františkovi Ténaiovi.

4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
Starosta otvoril tento bod, vyzval prítomných, aby vstali a potom požiadal poslanca Jozefa Filipka, aby
prečítal sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať 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. Predsedníčka
miestnej volebnej komisie potom odovzdala jednotlivým novozvoleným poslancom osvedčenia a spolu
so starostom každému zablahoželali k zvoleniu do funkcie. Poslanci potvrdili sľub svojím podpisom.
Starosta požiadal poslanca Jozefa Filipka, aby prečítal návrh uznesenia k bodom 3. a 4. programu.
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 Ing. František Ténai zložil zákonom predpísaný sľub starostu
Mestskej časti Košice – Sever
3. konštatuje, že zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever
Milan Baraník, Ing.
Viliam Beňo, Ing.
Jozef Filipko, Ing.
Pavol Holečko
Monika Kokošková
Ladislav Kuczik, Ing.
Lukáš Novák, Bc.
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Vladimír Puškár, Ing.
Martin Rogovský, Mgr.
Mária Sadovská, Mgr.
Bartolomej Szabó, Ing.
Andreja Takáčová, JUDr.
Mária Tomášová, 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. 1

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

5. Príhovor starostu Mestskej časti Košice – Sever
Starosta v prvom rade poďakoval svojim najbližším, rodine a známym, ktorí mu dôverovali, pomáhali a
podporovali ho. Poďakoval primátorovi mesta Košice, všetkým kandidátom na starostov aj poslancov
za zoskupenie Fungujúce Košice aj Fungujúce Košice - Sever. Ďakuje aj politickým stranám, ktoré ho
podporili - Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti, Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, SPOLU – občianska demokracia
a Strana maďarskej komunity. Spojili sa, lebo nie je čas na experimenty. Poďakoval aj všetkým
doterajším starostom, poslancom a zamestnancom úradu, ale hlavne obyvateľom MČ Košice – Sever,
ktorí rozhodli svojimi hlasmi, že tu dnes môže stáť ako starosta. Vzorom sú mu ľudia, ktorí pracovali
nielen pre seba, ale hlavne pre svoje okolie a komunitu, v ktorej žili. Chce byť otvorený ku všetkým,
ich nápadom, myšlienkam a víziám a výraznou mierou napomáhať pri ich realizácii. Čaká ho spolu s
poslancami veľa práce – križovatka na Kostolianskej, chýbajúca infraštruktúra na Podhradovej,
námestie na Mieri a nadstavba budovy, chýbajúce cyklotrasy a bezpečnosť chodcov, nedostatok
parkovacích miest, ale aj veci a skutočnosti, ktoré sa určite objavia počas najbližších 4 rokov. Stojí tu
dnes s pokorou, lebo 3 473 hlasov zaväzuje, zaväzuje k práci, k napĺňaniu cieľov, ktoré si vytýčil v
programe, a aj k výzvam, ktoré ho ešte len čakajú. Chce pracovať ako starosta aj plniť svoj mandát
ako mestský poslanec tak, aby každý Košičan vedel, kde je Sever a každý obyvateľ Mestskej časti
Košice - Sever bol hrdý Severan.
Starosta mestskej časti svojím príhovorom ukončil slávnostnú časť rokovania a pred pokračovaním v
pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia MZ vyhlásil 10 - minútovú prestávku, aby sa dohodli s
novými poslancami na niektorých bodoch.
Pracovná časť
6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
Starosta Ténai po prestávke otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever.
Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Máriu Sadovskú a Vladimíra Puškára.
Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Lukáša Nováka.
Starosta dal spoločne hlasovať za členov mandátovej a návrhovej komisie. Prítomných pri hlasovaní
bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 2:

za - 13, proti – 0, zdržal sa – 0.
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Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo :
mandátovú komisiu v zložení: Mária Sadovská a Vladimír Puškár
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko a Lukáš Novák.

Starosta skonštatoval, že členovia mandátovej a návrhovej komisie boli poslancami schválení.
7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
Starosta otvoril diskusiu k programu pracovnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia miestneho
zastupiteľstva, navrhovanému v pozvánke a zverejnenému na úradnej tabuli a na webovej stránke
mestskej časti a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu
programu.
Žiadne návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu pracovnej časti rokovania
MZ a dal hlasovať za zverejnený program pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia MZ.

Hlasovanie č. 3:

za - 13, proti – 0, zdržal sa – 0,
program pracovnej časti rokovania bol schválený.

Uznesenie:

MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program pracovnej časti
ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Sever v znení:

Pracovná časť
6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia miestneho zastupiteľstva
9. Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
10. Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov z radov
poslancov
11. Určenie platu starostu Mestskej časti Košice - Sever
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever
na obdobie 1. polroka 2019
13. Rôzne
14. Záver

8. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a požiadal o predloženie návrhov.
Poslanec Jozef Filipko vysvetlil, že zákon o obecnom zriadení ustanovuje, že okrem starostu a
zástupcu starostu miestne zastupiteľstvo určuje ďalšieho poslanca, ktorý je oprávnený zvolať a viesť
zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zákonom vymedzených prípadoch. Navrhol, aby týmto
poslancom bol Ing. Ladislav Kuczik. Iný návrh podaný nebol.
Poslanec Jozef Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu.
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
poveruje
poslanca Ing. Ladislava Kuczika 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. 4:

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

9. Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
Starosta povedal, že má informáciu, že poslanci by chceli zriadiť miestnu radu, mali by určiť počet
členov miestnej rady - počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov miestneho
zastupiteľstva, to znamená maximálne štyria. Zo zákona je členom miestnej rady po celé svoje
funkčné obdobie zástupca starostu, v tejto súvislosti oznámil, že za svojho zástupcu si vybral p. Jozefa
Filipka. Ak schvália, že bude 4 - členná miestna rada, budú voliť ešte 3 ďalších členov miestnej rady.
Kontrolór mestskej časti upozornil, že vzhľadom na skúsenosti z posledných 2 rokov fungovania
miestnej rady, vzhľadom nato ako zmeny zákona o obecnom zriadení oklieštili právomoci miestnej
rady ako aj vzhľadom nato, že nebudú vytvorené politické kluby, všetci sú z jednej koalície, a keďže
úlohou miestnej rady je zjednocovať názory viacerých politických klubov, aby zastupiteľstvo mohlo
prebiehať plynule, nepovažuje zriadenie miestnej rady za potrebné. V ďalšom bode programu budú
zriaďovať komisie, podľa neho komisie plnia dôležitejšiu úlohu ako miestna rada, pretože sú
poradným orgánom pre zastupiteľstvo, miestna rada je poradným orgánom starostu a nemá z
hľadiska legislatívy taký význam. Predtým mala miestna rada významné postavenie v tom, že ak
starosta pozastavil výkon uznesenia, musel to podľa predchádzajúceho znenia zákona prerokovať s
miestnou radou. Zákon sa upravil tak, že výkon pozastaveného uznesenia musí MZ prerokovať do 3
mesiacov. Upozorňuje na skutočnosti, že v roku 2017 sa z 8 plánovaných zasadnutí uskutočnili 3 a v
roku 2018 sa zo 7 plánovaných zasadnutí uskutočnili 2 zasadnutia. Požiadal poslancov, aby zvážili, či
je zriadenie miestnej rady účelné a potrebné.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Poslanec Filipko navrhol, aby miestne zastupiteľstvo zriadilo na základe rozhovorov a požiadaviek
poslancov miestnu radu v počte 4 členovia a za členov miestnej rady navrhol poslancov Moniku
Kokoškovú, Martina Rogovského a Máriu Tomášovú.
Pretože iný návrh podaný nebol, starosta uzatvoril diskusiu.
Poslanec Filipko dal procedurálny návrh, aby voľbu uskutočnili verejným hlasovaním a aby o zvyšných
3 členoch miestnej rady hlasovali an bloc. Zdôvodnil to tým, že keďže neboli podané ďalšie návrhy,
nie je dôvod, aby o každom navrhovanom členovi miestnej rady hlasovali osobitne.
Starosta dal hlasovať za procedurálny návrh p. Filipka, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 5:

za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0.
Procedurálny návrh o spôsobe hlasovania bol schválený.

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia.
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovenia § 16 zákona č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 14 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1. zriaďuje miestnu radu v počte 4 členovia
2. volí za členov miestnej rady poslancov Moniku Kokoškovú, Mgr. Martina

Rogovského a Ing. Máriu Tomášovú.
Starosta dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 6:

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

10. Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov z radov
poslancov
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec Filipko na základe pracovného stretnutia a dohody skupiny poslancov navrhol, aby miestne
zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie: Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, Komisiu finančnú, Komisiu sociálnu, Komisiu kultúry a Komisiu rozvoja.
Vysvetlil, že tieto komisie fungovali v predchádzajúcom volebnom období aj s rovnakými názvami.
Prvé uznesenie by malo byť o zriadení komisií MZ, potom môžu voliť ich predsedov a neskôr aj členov.
Poslanec Beňo sa spýtal, prečo nemôžu komisiu schváliť aj s počtom poslancov.
Reagoval p. Filipko – predbiehajú udalosti, v súčasnosti sa komisie len kreujú, zistili záujem poslancov,
ktorí chcú pracovať v komisii, možno sa ešte niektorí rozhodnú pracovať v ďalšej komisii. Len dnes
začali uplatňovať svoj mandát, treba v okruhu občanov odborníkov zistiť záujem, kto by chcel
pracovať ako neposlanec v komisiách, bolo by chybou stanoviť počet členov, lebo by sa museli v
januári alebo vo februári k tomu vrátiť a zrušiť alebo zmeniť uznesenie o počte. Je vhodnejšie, aby
dnes zvolili predsedov komisií, následne predseda komisie predloží návrh poslancov, ktorí sú známi k
dnešnému dňu.
Poslanec Filipko predniesol procedurálny návrh, aby dnes MZ len zriadilo komisie, zvolilo ich predsedov
a členov z radov poslancov a ďalšie náležitosti ohľadom komisií, aby MZ prerokovalo na najbližšom
pracovnom rokovaní MZ.
Starosta zhrnul, o čom budú hlasovať: budú hlasovať o zriadení 5 komisií bez určenia počtu členov,
súčasne zvolia predsedov komisií a členov z radov poslancov.
Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu p. Filipka, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 7:

za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0.
Procedurálny návrh bol schválený.

Kontrolór MČ apeloval na poslancov, aby zvažovali počet členov komisií, lebo čím väčší počet členov
komisie, tým je väčší problém s dochádzkou a s jej uznášaniaschopnosťou, má skúsenosti, že 15 – 20
členné komisie sú k ničomu, čím je komisia väčšia, tým ťažšie sa riadi.
Doplnil ho starosta - na pracovnom stretnutí s poslancami nato apeloval, hovorili o tom, že na začiatku
je taká eufória, každý chce pracovať všade. Aj poslanci, ktorí nie sú členmi komisie sa zasadnutia
môžu zúčastniť s poradným hlasom a komisia je uznášaniaschopná už keď sú prítomní traja členovia,
tým je to v rokovacom poriadku ošetrené.
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia o zriadení konkrétnych komisií MZ.
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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 komisie miestneho zastupiteľstva:
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisiu finančnú
Komisiu sociálnu
Komisiu kultúry
Komisiu rozvoja.
Starosta dal hlasovať o zriadení komisií MZ MČ Košice - Sever, hlasovalo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 8:

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

Starosta otvoril diskusiu ohľadne predloženia návrhov na predsedov 5 zriadených komisií.
P. Filipko navrhol po dohode s poslancami predsedov jednotlivých komisií:
za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pani
Andreju Takáčovú
za predsedu Komisie finančnej pána Ladislava Kuczika
za predsedu Komisie sociálnej pána Vladimíra Puškára
za predsedu Komisie kultúry pani Máriu Sadovskú
za predsedu Komisie rozvoja pani Máriu Tomášovú.
P. Filipko dal procedurálny návrh, aby všetkých 5 predsedov komisií schvaľovali jedným uznesením,
hlasovali verejne a an bloc.
Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu p. Filipka, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 9:

za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0.
Procedurálny návrh bol schválený.

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril a odovzdal slovo návrhovej komisii.
P. Filipko ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných zákonných
ustanovení
volí predsedov komisií nasledovne:
za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov JUDr. Andreju Takáčovú
za predsedu Komisie finančnej Ing. Ladislava Kuczika
za predsedu Komisie sociálnej Ing. Vladimíra Puškára
za predsedu Komisie kultúry Mgr. Máriu Sadovskú
za predsedu Komisie rozvoja Ing. Máriu Tomášovú.
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Starosta dal hlasovať o voľbe predsedov komisií MZ MČ Košice - Sever, hlasovalo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 10:

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

Starosta zagratuloval zvoleným predsedom komisií a vyhlásil krátku pracovnú prestávku, aby si
predsedovia komisií upresnili členov svojich komisií, prípadne sa poslanci prihlásili ešte do ďalšej
komisie MZ, v ktorej chcú pracovať.
Po pracovnej prestávke rokovanie pokračovalo v bode 10. voľbou členov komisií z radov poslancov.
Starosta otvoril diskusiu.
Predsedovia jednotlivých komisií postupne navrhovali členov svojich komisií z radov poslancov.
P. Takáčová ako predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov navrhla za členov komisie poslancov p. Viliama Beňa, p. Moniku Kokoškovú, p. Martina
Rogovského, p. Máriu Sadovskú a p. Bartolomeja Szabó.
Kontrolór MČ odporučil, aby o členoch každej komisie hlasovali hneď po predložení návrhu, aby v tom
nestratili prehľad.
P. Filipko predložil procedurálny návrh, aby členov komisie volili an bloc verejným hlasovaním a každú
komisiu zvolili po prednesení návrhu.
Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu p. Filipka, ktorý si osvojil návrh pána kontrolóra, aby
hlasovali verejne a po každom návrhu predsedu komisie o členoch jeho komisie. Prítomných pri
hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 11:

za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0.
Procedurálny návrh bol schválený.

Potom člen návrhovej komisie poslanec Filipko prečítal návrh prvého uznesenia k tejto časti bodu 10.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych
predpisov
volí
za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov poslancov Ing. Viliama Beňa, Moniku Kokoškovú, Mgr. Martina
Rogovského, Mgr. Máriu Sadovskú a Ing. Bartolomeja Szabó.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 12:

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

Starosta otvoril diskusiu ku členom Komisie finančnej. Jej predseda Ladislav Kuczik navrhol za členov
Komisie finančnej z radov poslancov p. Milana Baraníka, Viliama Beňa a Pavla Holečka.
Iný návrh podaný nebol, starosta diskusiu ukončil.
Potom člen návrhovej komisie poslanec Filipko prečítal návrh druhého uznesenia k tejto časti bodu 10.
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych
predpisov
volí
za členov Komisie finančnej z radov poslancov Ing. Milana Baraníka, Ing. Viliama Beňa a
Pavla Holečka.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 13:

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

Starosta otvoril diskusiu ku členom Komisie sociálnej. Jej predseda Vladimír Puškár navrhol za členov
Komisie sociálnej z radov poslancov p. Milana Baraníka, p. Martina Rogovského a p. Andreju
Takáčovú. Iný návrh podaný nebol, starosta diskusiu ukončil.
Potom člen návrhovej komisie poslanec Filipko prečítal návrh tretieho uznesenia k tejto časti bodu 10.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych
predpisov
volí
za členov Komisie sociálnej z radov poslancov Ing. Milana Baraníka, Mgr. Martina
Rogovského a JUDr. Andreju Takáčovú.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 14:

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

Starosta otvoril diskusiu ku členom Komisie kultúry. Jej predseda Mária Sadovská navrhla za členov
Komisie kultúry z radov poslancov p. Moniku Kokoškovú a p. Martina Rogovského.
Iný návrh podaný nebol, starosta diskusiu ukončil.
Potom člen návrhovej komisie poslanec Filipko prečítal návrh štvrtého uznesenia k tejto časti bodu 10.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych
predpisov
volí
za členov Komisie kultúry z radov poslancov Moniku Kokoškovú a Mgr. Martina
Rogovského.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.
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Hlasovanie č. 15:

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

Napokon starosta otvoril diskusiu ku členom Komisie rozvoja. Jej predseda Mária Tomášová navrhla za
členov Komisie rozvoja z radov poslancov p. Milana Baraníka, p. Jozefa Filipka, p. Pavla Holečka, p.
Moniku Kokoškovú, p. Lukáša Nováka a p. Andreju Takáčovú.
Iný návrh podaný nebol, starosta diskusiu ukončil.
Potom člen návrhovej komisie poslanec Filipko prečítal návrh piateho uznesenia k tejto časti bodu 10.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle príslušných právnych
predpisov
volí
za členov Komisie rozvoja z radov poslancov Ing. Milana Baraníka, Ing. Jozefa Filipka,
Pavla Holečka, Moniku Kokoškovú, Bc. Lukáša Nováka a JUDr. Andreju Takáčovú.
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 16:

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

V závere tohto bodu programu starosta skonštatoval, že zriadili komisie MZ, zvolili ich predsedov
a všetkých členov z radov poslancov. Zvoleným predsedom aj členom komisií zagratuloval.
11. Určenie platu starostu Mestskej časti Košice – Sever
Slova sa ujal starosta a prečítal návrh uznesenia.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
určuje
plat starostu Mestskej časti Košice – Sever Ing. Františka Ténaia s účinnosťou od 10.12.2018 podľa
§ 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 0 % podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona
s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Bol by rád, keby si niekto z poslancov osvojil návrh, aby sa nezvyšoval plat starostu, aby bol
stanovený základný plat, aby nezaťažoval rozpočet mestskej časti.
P. Filipko povedal, že si osvojil tento návrh starostu. Informoval, že v spolupráci s miestnym úradom
zmenili návrh uznesenia, ktorý bol poslancom zaslaný aj ako materiál zverejnený, lebo príslušný
metodický postup, ktorý zverejnilo Ministerstvo vnútra SR bol starý - z roku 2014, o 2 roky sa zmenil
zákon a zákon nestanovuje, aby sa plat starostu vyčísľoval v eurách, ale aby sa stanovil len podľa
určitého tabuľkového postupu, ktorého koeficient bol schválený zmenou zákona č. 253/1994 Z. z.
Účinnosť týchto koeficientov nastala od 1. decembra 2018, tento plat, ktorý je tabuľkovo určený
zákonom ako základný plat starostu, môžu poslanci jednotlivých zastupiteľstiev zvýšiť starostom do
výšky 60 %. Pán starosta požiadal, aby si osvojili jeho návrh a plat mu nezvyšovali.
P. Filipko prečítal návrh uznesenia o plate starostu.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 10.12.2018
Overili:

strana

11

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
určuje
plat starostu Mestskej časti Košice – Sever Ing. Františka Ténaia s účinnosťou od
10.12.2018 podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky.
Kontrolór MČ odporučil, aby bol plat starostu schválený tak, ako bol prednesený p. Filipkom bez sumy,
a to z praktických dôvodov. Kedysi zákon ukladal miestnemu zastupiteľstvu raz ročne prehodnocovať
plat starostu. To právo poslancom nikto nezobral ani teraz, ak sa poslanci rozhodnú, na hociktorom
zastupiteľstve môže prísť návrh na úpravu platu starostu. To, čo predniesol p. Filipko je pragmatické,
ak nechcú nič meniť, aby sa nemuseli zaoberať tým, čo už rieši zákon.
Iný návrh podaný nebol, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia prečítaného p. Filipkom, hlasovalo
13 poslancov.

Hlasovanie č. 17:

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

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie
1. polroka 2019
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ pánovi Hanušinovi, ktorý zopakoval návrh Plánu kontrolnej
činnosti na obdobie 1. polroka 2019. Zo zákona mu vyplýva predložiť miestnemu zastupiteľstvu plán
kontrolnej činnosti na každý polrok. Predložený plán vychádza z jeho úväzku 26,26 %, čo je nesporne
najnižší úväzok zo všetkých mestských častí, ale tak išiel do volieb kontrolóra, takže len to konštatuje.
V návrhu Plánu kontrolnej činnosti má 4 body, v bode 1) uvádza, že má rozpracované 2 kontroly,
ktoré nedokončil v roku 2018 - kontrolu rozpočtového hospodárenia a kontrolu hospodárenia
s majetkom mestskej časti. Ďalšie 2 kontroly sa týkajú predložených správ z roku 2016 a 2017 (Správa
č. 6/2016 a Správa č. 4/2017), lebo vždy keď vykoná kontrolu uloží úradu určité opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a následne kontroluje, či opatrenia boli prijaté
a či splnili účel. Štvrtá kontrola je kontrola vybavovania sťažností a petícií, je to opakovaná kontrola.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2019 bol zverejnený na webovej stránke
mestskej časti.
Starosta poďakoval kontrolórovi MČ a spýtal sa, či sa nemôže zvýšiť úväzok napríklad na 40 %, to sú
2 dni v týždni, lebo si myslí, že v mestskej časti je čo kontrolovať. Či je to možné urobiť, či sa to
neprieči právnym predpisom.
Odpovedal kontrolór MČ – z hľadiska zákona je zmena úväzku možná, poslanci majú právo zmeniť
úväzok kontrolóra kedykoľvek. Keby striktne dodržiaval svoj úväzok, tak ten rozsah kontrol by
nezvládal, lebo to je 6,5 hodín 2 dni v týždni. Do toho času mu spadá aj účasť na zasadnutí
zastupiteľstva a miestnej rady, komisie nie, nie je jeho povinnosťou zúčastňovať sa zasadnutí komisií,
ale chodí na ne preto, aby bol v obraze. Jeho skutočný výkon je oveľa vyšší ako 26,26 %. Zvýšenie
úväzku je v právomoci poslancov, žiaden zákon sa tým neporuší.
Starosta požiadal, ak s tým poslanci súhlasia, vedúcu oddelenia právneho a organizačných činností p.
Šefčíkovú, aby pripravila nejaký návrh a zaradili by to zvýšenie ako bod programu na najbližšie
zasadnutie MZ aj s právnou analýzou a prijali by nejaké rozhodnutie.
Kontrolór sa vyjadril, že by súhlasil so zvýšením na 40 %, teda pracoval by plné 2 dni.
Starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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Poslanec Lukáš Novák ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) s c h v a ľ u j e
návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie 1.
polroka 2019
b) p o v e r u j e
kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa
schváleného Plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2019.
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, hlasovalo 13 poslancov.

Hlasovanie č. 18:

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

13. Rôzne
Starosta otvoril diskusiu.
Kontrolór MČ požiadal poslancov o jedno osobitné zasadnutie MZ ešte do konca roka, určite by im boli
vďační zamestnanci úradu, lebo byť v rozpočtovom provizóriu alebo mať schválený rozpočet sú 2
rôzne veci z hľadiska náročnosti práce. Rozpočet je už dlhšiu dobu zverejnený na webovej stránke MČ,
to znamená, že je splnená aj zákonná podmienka, aby sa mohol prerokovať. Mestská časť, ktorá má
schválený rozpočet ešte v starom roku, z hľadiska hodnotenia mestských častí, získava plusové body.
Rozpočet je pripravený a dal by sa schváliť na hodinovom zastupiteľstve. Zákonodarca umožňuje tak
starostovi ako aj zastupiteľstvu prijímať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, čiže ak by teraz
rozpočet ako je navrhnutý schválili, v marci po spresnení všetkých údajov, ktoré majú vplyv na
rozpočet, sa môže upraviť a úprava rozpočtu je niečo iné ako byť v rozpočtovom provizóriu.
Starosta zaujal stanovisko, že dnes nevedia povedať, koľko dá mesto mestským častiam, aký bude
kľúč, na Rade starostov bude presadzovať viac finančných prostriedkov pre veľké mestské časti. Dnes
nevedia nastaviť hlavný zdroj príjmov z mesta, zatiaľ by počkal, dnes bolo ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Košiciach, naštartujú sa niektoré činnosti a procesy, žiaľ asi pôjdu nejaký
čas v rozpočtovom provizóriu. Musia rozpočet nastaviť tak, aby vedel pracovať úrad aj poslanci.
Poslanec Beňo sa obrátil s otázkou na kontrolóra MČ - čo myslel tým, že by im boli zamestnanci
vďační, čo nedostanú odmeny, keď bude provizórium ?
Odpovedal kontrolór MČ – z hľadiska práce, ktorá je s tým spojená, pretože existuje rezortný
informačný systém, do ktorého sa to všetko nahadzuje a budú musieť robiť to isté dvakrát. Druhá
stránka veci je, že ak je MČ v rozpočtovom provizóriu môže používať prostriedky len do výšky 1/12
rozpočtu predchádzajúceho roka. Od 1.1.2019 dochádza k úprave platov, mení sa základná tabuľka
a podľa kolektívnej zmluvy sa ešte o 10 % zvyšujú platy zamestnancov. Má obavu, či v januári bude
dosť prostriedkov na výplatu miezd a na odvody, zamestnanci majú nato zo zákona nárok.
Poslanec Beňo – navrhol, aby sa stretli radšej v januári, vie si predstaviť rozpočet, robil vo finančnej
komisii, vie aký je stav na Severe, ale za týždeň si pozrieť a schváliť rozpočet, to by nebolo seriózne.
Nevedia, aký bude ten hlavný zdroj, súhlasí so starostom, keby ho schválili, bolo by to aj avízo pre
mesto, že sú spokojní s tým, čo majú.
Poslanec Kuczik – teraz je krátky čas, momentálne nevedia postaviť dobrý rozpočet, asi to bude
v januári a budú sa snažiť, aby to bolo čím skôr.
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Kontrolór MČ – ak si myslia, že mestský rozpočet bude schválený v januári a mestská časť môže
schvaľovať rozpočet v januári, tak si dovolí tvrdiť, že sa mýlia.
Starosta – mestský rozpočet nebude v januári, bude najskôr 14. februára 2019, kedy je plánované
zasadnutie zastupiteľstva. Musia analyzovať to, čo tu odznelo - zmeny tabuliek, kolektívnu zmluvu
a vtedy vedia povedať, čo sú minimálne požiadavky, ktoré majú na dotáciu z mesta. Je dobré, že sa
zvyšujú mzdy zamestnancov, ale nato musí byť aj finančné krytie a to finančné krytie musí byť
zabezpečené. Nemôžu dopustiť situáciu, že sa nebude svietiť alebo kúriť. Chce vyplatiť
zamestnancom všetky náležitosti, ktoré im patria, ale chce aj to, aby MČ mala nejaký rozvojový
program, aby niečo postavili, vybudovali. Je rád, že zriadili komisie, môžu začať komunikovať
a pracovať a nastaviť rozumný východzí rozpočet.
Poslanec Szabó sa spýtal, že keď nestihnú schváliť rozpočet pred výplatným termínom v januári, či sa
to dá riešiť.
Odpovedal mu p. Baraník, že po schválení rozpočtu sa doplatí.
Starosta sa spýtal, či sa bavia o 1/12 an bloc alebo 1/12 pri každej položke.
Reagoval kontrolór MČ, že hovoria o 1/12 z celého rozpočtu MČ.
Starosta zdôraznil, že keď je mestská časť v provizóriu, nemôže mať kapitálové výdavky.
Potom starosta otvoril tému zvolávania miestneho zastupiteľstva. Chceli by zastupiteľstvá nie každé 3
mesiace, ale skrátiť interval na 2 mesiace, chceli by zastupiteľstvá prispôsobiť časovo mestu. Mesto
pripravuje zastupiteľstvo na 14. februára 2019, určite skôr nebude odsúhlasený mestský rozpočet,
možno ani vtedy nebude odsúhlasený, spýtal sa poslancov, či sa chcú stretnúť skôr alebo až po
mestskom zastupiteľstve. Väčšina reagovala, že až po konaní mestského zastupiteľstva. Po mestskom
zastupiteľstve nasledujúci týždeň sú jarné prázdniny, čiže miestne zastupiteľstvo by mohlo byť
posledný februárový týždeň.
Starosta sa spýtal poslancov, či si určia pre konania MZ pevný deň v týždni, či majú poslanci
požiadavku vyplývajúcu z ich pracovných povinností.
Poslanec Beňo povedal, že jemu lepšie vyhovuje pondelok, lebo je niekedy pracovne mimo Košíc.
Starosta sa spýtal kolegov z úradu, čo povedia na pondelok.
Reagovala p. Rácová z Kancelárie starostu – nebude to problém, doteraz boli zasadnutia v stredu
z dôvodu, že vtedy je najdlhšia pracovná doba – do 16.30 hod.
Starosta navrhol, aby sa dohodli v každom jednotlivom prípade, či to bude v pondelok alebo v stredu,
aby to zosúladili aj v súvislosti s prípravou množstva materiálov na MZ vychádzajúc aj z mestského
zastupiteľstva. Navrhuje, aby sa konali pravidelne o 15.00 hod., má záujem, aby si každý vybavil svoje
pracovné záležitosti a prípadne zamestnanci úradu urobili posledné zmeny v materiáloch ešte
v priebehu dňa.
Poslankyňa Tomášová – pred každým zastupiteľstvom zasadajú komisie, kedy budú mať pripravené
materiály ? Odpovedal starosta, že týždeň predtým.
Starosta oznámil, že ak sa chce neformálne stretnúť skupina poslancov alebo komisia, jeho dvere sú
otvorené a pracovné stretnutia môžu byť v zasadačke po predchádzajúcej telefonickej dohode.
P. Filipko informoval, že otázka poslaneckých dní nebola dohodnutá, preberali to s kolegami, ale zatiaľ
nie je vhodné uverejniť nejakú informáciu, ale určite chcú nejakým spôsobom, možno iným
komunikovať s občanmi, zverejnia to na najbližšom zasadnutí MZ. Čo sa týka harmonogramu
zasadnutí, mesto Košice zverejní na februárové zastupiteľstvo plán rokovaní na najbližšie obdobie, aj
mestská časť potom bude vedieť urobiť aspoň na pol roka harmonogram zasadnutí, aby sa poslanci
vedeli aj v zamestnaní zariadiť, dnes je predčasné o tom hovoriť, miestne zastupiteľstvo bude
pravdepodobne v pondelok 25. februára 2019. Čo sa týka poslaneckých dní, budú musieť navrhnúť
iný spôsob, mnohí poslanci na poslanecké dni nechodili a občania málo využívali túto možnosť
stretnúť sa s poslancami. Keď deklarovali, že sa občanom chcú viac otvoriť, budú musieť prísť medzi
nich nielen do Kultúrno-spoločenského centra.
Poslankyňa Sadovská za Komisiu kultúry povedala, že by chcela, aby mestská časť vydala noviny,
pýtala sa, či sú nato v rozpočte vyčlenené financie, všimla si, že noviny, ktoré doteraz chodili, mali
identifikačné číslo, či je to identifikačné číslo úradu alebo je to zaregistrované na bývalého pána
starostu. Chceli by pripravovať ďalšie číslo, aby tam zverejnili nové veci aj novú formu poslaneckých
dní. Poprosila o základnú informáciu s tým, že osobne sa príde na úrad dohodnúť s príslušným
zamestnancom, ktorý má na starosti kultúru.
Odpovedala p. Rácová – mestská časť nemá oddelenie kultúry a športu, ona sa toho ujala, časovo je
to náročné, bolo by vhodné, aby Komisia kultúry veľkou mierou pomáhala ohľadne časopisu
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a článkov. Rozpočet je na 2 čísla ročne, majiteľom je fyzická osoba p. Marián Gaj, bude treba
zaregistrovať nový názov.
Poslankyňa Takáčová povedala, že za jej pôsobenia bola zaregistrovaná Severka a mohlo by sa v tom
ďalej pokračovať.
Starosta sa spýtal poslancov, či je všeobecný záujem vydať prvé číslo v januári alebo februári, aby sa
prezentovali od začiatku. Otázka je, či to vedia technicky zvládnuť a či nato zvýšia peniaze.
P. Rácová – január nevidí reálne, čo sa týka napísania, výtlačku, roznesenia.
Poslankyňa Sadovská – ona to vidí reálne, je to schopná urobiť cez víkend.
Poslanec Szabó – ak bude miestne zastupiteľstvo až koncom februára, dovtedy nebude schválený
rozpočet, do novín by dal konkrétne veci, čo chcú urobiť. Počkal by na rozpočet, načo budú financie.
Starosta navrhol, že by mohli pripraviť niečo na webstránku alebo na oficiálny facebookový profil,
ktorý je aj s erbom mestskej časti.
Poslankyne Sadovská a Takáčová upozornili, že na Severe je veľa seniorov.
Starosta požiadal poslancov, aby poslali fotky, chce ich dať na tablo pri vstupe ku kancelárii prvého
kontaktu. Fotky tých, ktorí kandidovali za Fungujúce Košice – Sever, majú. Ak nepošlú inú fotku, dajú
tú fotku. Toto treba urobiť, aby ich občania poznali. A potom budú pracovať na webe a facebooku.
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril a prešiel k poslednému bodu.
14. Záver
Starosta poďakoval poslancom, hosťom a ostatným prítomným za účasť, poďakoval miestnemu úradu
obzvlášť za prípravu všetkých podkladov a že to zvládli. Je rád, že dnes mali veľmi dobrú mediálnu
publicitu. Všetkým poprial príjemné a veselé Vianoce a v novom roku hlavne veľa zdravia. Týmto
ukončil ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.
Košice, 10.12.2018
Zapísala:
Iveta Pankovičová
zapisovateľka
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František Ténai
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