
Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA

z VIII. zasadnutia miestneho zastupitel'stva
Mestskej časti Košice - Sever, konaného dňa 22.09.2011

Prílohy: Pozvánka na zasadnutie MZ
Listina prítomných
Správa o plnení uznesení
Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 22.6.2011 do 13.9.2011
Návrh zmeny VZN MČ Košice - Sever č. 30 "Trhový poriadok pre trhoviská pri oe
Merkúr, pri oe Mier a príležitostné trhy"
Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever
k 30.6.2011
Interpelácie poslancov Františka Ténaia a Vladimíra Gurtlera
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania: zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 22. septembra 2011, od 15.00 do 19.45 hod.

Počet zvolených poslancov: 23

Počet prítomných: 22 - podl'a priloženej prezenčnej listiny

Počet neprítomných: 1 - poslanec Miroslav Košičan
poslanec sa písomne ospravedlnil pred rokovaním MZ

Ďalší prítomní: Marián Gaj - starosta
Jaroslav Polaček - prednosta MÚ
Jana Nováková - miestna kontrolórka

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril VIII. zasadnutie MZ a privítal prítomných. Konštatoval,
že v čase otvorenia rokovania je prítomných 20 poslancova MZ je uznášaniaschopné. Dvaja poslanci
sa ešte dostavia a poslanec Miroslav Košičan sa ospravedlnil.

2. Určenie overovatel'ov zápisnice, zapisovatel'a, vol'ba návrhovej a mandátovej komisie

Starosta Gaj určil za overovatel'ov zápisnice poslancov Natáliu Novitzkú a Petra Kalanina. Za
zapisovatel'a určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.

Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Beňa, Šmídu a Dobránskeho.

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Skalického, Gurtlera a Dobránsku.

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie.

Hlasovanie: za - 19, proti - O, zdržal sa - 1.

Vzneseme: MZ MČ Košice - Sever zvolilo:
návrhovú komisiu v zložení: Viliam Beňo, Richard Šmída a Andrej Dobránsky.
mandátovú komisiu v z/ožení: Martin SkalickÝ, Vladimír GiJrtler a Miroslava
Dobránska.

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

Starosta predstavil zamestnancov MÚ - p. Karolu, p. Sejnovú a p. Tache, ktorí budú vykonávať
funkciu skrutátorov.

3. Schválenie programu rokovania

Starosta Gaj otvoril diskusiu k navrhovanému programu rokovania miestneho zastupitel'stva, ktorý bol
uvedený v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu.
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Poslanec Filipko podal návrh na doplnenie programu o bod - Informácia prednostu MÚ o stave
vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy
v súlade s Uznesením MZ MČ KE - Sever č. 36/2011 a navrhol zaradiť ho ako bod 6/1.

Poslanec Šmída navrhol z programu rokovania vypustiť bod 8. Návrh Poriadku odmeňovania
zamestnancov Mestskej časti Košice - Sever a žiadal, aby prednosta MÚ zabezpečil poslancom pre
porovnanie starý poriadok odmeňovania v písomnej podobe.

Poslanec Beňo podal návrh na doplnenie programu o bod Denné centrum a zaradiť ho ako bod 13/1.

Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k zmene programu a dal hlasovať
najskór za dva návrhy na rozšírenie programu a návrh poslanca Šmídu na vypustenie bodu
z programu rokovania.

Hlasovanie za doplnenie programu o bod Informácia prednostu MÚ o stave vybavenia dopytov a
podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy v súlade
s Uznesením MZ MČ KE - Sever č. 36/2011 - bod 6/1.

Hlasovanie: za - 20, proti - O, zdržal sa - O,
Navrhovaný bod 6/1 bol zaradený do programu rokovania.

Hlasovanie za vypustenie bodu 8. Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice -
Sever z programu rokovania.

Hlasovanie: za - 18, proti - O, zdržal sa - 2,
Bod 8. bol vypustený z programu rokovania.

Hlasovanie za doplnenie programu o bod Denné centrum - bod 13/1.

Hlasovanie: za - 20, proti - O, zdržal sa - O,
Navrhovaný bod 13/1 bol zaradený do programu rokovania.

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe VIII. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti
Košice - Sever so zapracovanými pozmeňovacími návrhmi o doplnení dvoch bodov a vypustení
jedného bodu.

Hlasovanie: za - 20, proti - O, zdržal sa - O,
program rokovania bol schválený.

Vzneseme: MZ MČ Košice - Sever schva/'uje program VIII. zasadnutia MZ MČ Košice -
Sever v znení:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovatel'ov zápisnice, zapisovatel'a, vol'ba návrhovej a mandátovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever
5. Správa o plnení uznesení
6. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 22.6.2011 do 13.9.2011
6/l.Informácia prednostu MÚ o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas

poslaneckých dní do poslaneckej knihy v súlade s Uznesením MZ MČ KE - Sever č. 36/2011
7. Návrh zmeny Všeobecne závazného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever Č. 30 "Trhový

poriadok pre trhoviská pri oe Merkúr, pri oe Mier a príležitostné trhy"
8. bod Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice - Sever

bol vypustený z rokovania
9. Doplnenie komisií Miestneho zastupitel'stva MČ Košice - Sever
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10. Koncepcia poslaneckých dní, schválenie harmonogramu na 2. polrok roku 2011
11. Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever k 30.6.2011
12. Informácia finančnej komisie o čerpaní finančných prostriedkov
13. Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1 - informácia prednostu MÚ podl'a Uznesenia č. 46/2011
13/1. Denné centrum
14. Interpelácie a dopyty posla ncov
15. Rózne
16. Záver

Na rokovanie sa dostavil poslanec Bartolomej Szabó.

4. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever

Správu o činnosti za obdobie od 29.6.2011 do 20.9.2011 predniesol starosta a informoval v nej, že
okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval:
osobným stretnutiam s občanmi MČ a obyvatel'mi ulíc Kissdyho, Krupinská, Májová, Podhradová.
Absolvoval osobné stretnutia s predstavitel'mi samosprávy, občianskymi združeniami a obchodnými
spoločnost'ami pósobiacirni na území MČ Košice - Sever. Rokoval s občianskou iniciatívou Košice -
Sever, ÚHA, mal stretnutie s členmi Cyklistickej únie mesta Košice, s rladitel'orn Správy mestskej
zelene, riaditel'om EHMK, riaditel'om Medzinárodného maratónu mieru, s predsedami klubov
pósobiacimi medzi seniormi na Severe, s prevádzkovatel'mi a majitel'mi areálu Alpínka, s konzulmi
pósobiacirni v Košiciach, s riaditel'mi základných a stredných škol sídliacich na Severe, s poslancami
mestskej časti a starostami ostatných mestských častí. Osobne dozeral na prípravu a realizáciu
obnovovacích a rekonštrukčných prác v Dennom centre, zúčastnil sa otvorenia Detského klubu
lodenica na Aničke, ako člen Komisie na prípravu novelizácie Štatútu mesta Košice pri rade starostov
sa zúčastnil na jej rokovaní. Prebehli rokovania s predstavitel'mi Obvodného úradu životného
prostredia o skládke za Amfiteátrom, podrobnejšie informácie budú v bode Rózne. Venoval sa príprave
následnej monitorovacej správy pre projekt Európsky administrátor samosprávy. So Správou mestskej
zelene rokoval o kosení chřadne riešenia nám nezverených ploch, kterých vlastníkom je mesto,
rokoval s predstavitel'mi ÚHA, ako aj zástupcami projekčnej kancelárie o zámeroch na úpravu
a obnovu Amfiteátra v rámci EHMK. Dozeral na prípravu a výdaj potravinovej pomoci občanom.
Presadzoval požiadavky a potreby mestskej časti na rokovaniach príslušných komisií Mestského
zastupitel'stva, na stretnutiach Rady starostov, pri osobných stretnutiach s predstavitel'mi mesta,
námestníkmi primátora a samotným primátorom mesta Košice.

Po prednesení správy k nej otvoril starosta diskusiu, nikto sa neprihlásil, preto diskusiu uzatvoríl.

Starosta Gaj dalo prednesenej správe hlasovat'.

H/asovanie: za - 21/ proti - 0/ zdrža/ sa - 0/
uznesenie bo prijaté.

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever berie na vedomie Správu
o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever.

5. Správa o plnení uznesení

Materiály na zasadnutie predložila Jana Nováková, miestna kontrolórka MČ Košice - Sever. Ako
predkladatel'ka materiálu sa pýtala, či poslanci majú k predloženej správe otázky.

Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Železník. Pýtal sa, prečo bolo vypustené zo sledovania
Uznesenie Č. 42/2011, ktoré konštatovalo nesplnenie Uznesenia č. 36/2011. Miestna kontrolórka
odpovedala, že Uznesenie Č. 36/2011 je naďalej v platnosti, Uznesenie č. 42/2011 len konštatuje, tam
nie je ani termín. Poslanec Železník položil kontrolórke otázku, či má vedomosť o uzneseniach, ktoré
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nie sú plnené. Odpovedala, že ona sleduje, či sa dodržujú termíny, obsah uznesenia a jeho plnenie
sledujú poslanci.
Poslanec Sedlák konštatoval, že sa neplní Uznesenie č. 45/2011 o zriadení Redakčnej rady zo strany
starostu, lebo nedelegoval do Redakčnej rady zamestnanca úradu a nekonzultuje s ňou zverejňované
články. Miestna kontrolórka povedala, že Uznesenie č. 45/2011 zostáva v platnosti. Starosta požiadal,
aby sa k tejto téme mohol vyjadriť v bode Rózne. Poslanec Sedlák súhlasil.

Do rokovacej miestnosti sa dostavila poslankyňa Natália Novitzká.

Poslankyňa Miklošová sa spýtala, prečo je vypustené zo sledovania Uznesenie Č. 27/2011 (plochy na
parkovanie). Kontrolórka reagovala, že elektronickou formou komunikovala o tom s prednostom MÚ,
odpovedal jej, že predmetné uznesenie je splnené a poslancovo jeho plnení písomne informoval.

Poslankyňa Zimmermannová je tiež toho názoru, že nemale byť vypustené zo sledovania, lebo
realizácia ešte neprebehla, prieskumom verejnosti sa zistilo, že niektoré navrhované lokality nie sú
vhodné.

Kontrolórka poukázala na čI. IX. Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - Sever o kontrole plnenia
uznesení MZ a VZN, ktorý znie, že miestna rada rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh
vyplývajúcich z uznesení MZ v úzkej súčinnosti so starostom.

Starosta sa spýtal kontrolórky, aký bude postup po zistení tohto stavu. Kontrolórka reagovala, že sa
zmení návrh uznesenia, v platnosti ostane aj Uznesenie Č. 27/2011.

Poslanec Filipko konštatoval nesplnenie Uznesenia Č. 32/2011 (zabezpečenie miestnosti pre
poslancov).

Starosta diskusiu k tomuto bodu uzatvoril.

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia aj s pozmeňovacím návrhom.

Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 22 poslancov.

H/asovanie: za - 20/ proti - O/ zdrža/ sa - 2/
uznesenie bo prijaté.

Uznesenie:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

1. berie na vedomie správu o plnení uznesení ZD zasadnutí Miestneho zastupitel'stva

2. konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie č.: 86 - bez časti I bod 1/2004;
93/2008; 136/2009; 182/2010; 2, 4, 9, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
40, 45, 46, 47/2011

3. vypúšťa zo sledovania uznesenie č. 38, 39, 41, 42, 43/2011.

6. Správao činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 22.6.2011 do 13.9.2011

Starosta dal slovo miestnej kontrolórke, ktorá uviedla, že hlavnou náplňou správy bola kontrola aktivít
Hokejové mestečko a Amfik a kontrola miestnych trhovísk. Starosta otvoril diskusiu.
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Poslanec Beňo konštatoval, že za správy vyplýva, že kontrola nebola ukončená. Kontrolórka to
potvrdila s tým, že v priebehu mesiaca septembra móžu byť mestskej časti doručené faktúry, žiada
predlžiť termín.
Poslanec Skalický žiadal starostu, aby sa vyjadril k pochybeniam, ktoré kontrolórka zistila. Starosta
reagoval, že kontrola stále prebieha, kontrolórka so starostom a prednostom MÚ správu
neprerokovala, závery nie sú jasné, je spomenuté, že boli porušené 4 zákony, nie sú označené
paragrafy. Otázka znie, či táto správa mala byť na zastupitel'stvo predložená. Kontrolórka odpovedala,
že bola terminovaná, kontrola nezvykne byť terminovaná.

Poslanec Beňo sa pýtal, či existujú objednávky, starosta odpovedal, že existujú.
Poslanec Kuczik sa vyjadril, že aj keď ide o priebežnú správu, niektoré fakty v nej uvedené sú
zarážajúce. Chcel by vedieť, či všetky faktúry boli zaúčtované, či boli vykonané práce, kde dodacie
listy nie sú potvrdené, či sú v účtovníctve zaúčtované.
Starosta sa vyjadril, že prvotné doklady boli zaevidované, faktúry boli nesprávne, museli ich vrátiť
dodávatel'om. Účtovným obdobím je kalendárny rok, na zúčtovanie boli dané fa ktúry, ktoré budú
preplatené. Starosta ďalej uviedol, že mal z Magistrátu mesta Košice prísl'ub na poskytnutie účelovej
dotácie vo výške 33 000,- EUR, keďže Amfiteáter je majetkom mesta Košice.

Poslanec Filipko sa obrátil na vedúceho oddelenia rozvoja mestskej časti Šnajdára, že chce vidieť
stavebné povolenie na tieto práce. Vedúci oddelenia Šnajdár sa vyjadril, že sa jednalo o udržiavacie
práce, u ktorých zákon neukladá povinnosť požiadať o vydanie stavebného povolenia, komunikoval so
stavebným úradom a uistil ho, že stavebný zákon porušený nebol.

Poslanec Filipko vytkol starostovi, že 9 mesiacov po volbách a po zložení sl'ubu, sa vyskytli
pochybenia. Starosta sa obrátil na kontrolórku s otázkou, či je v správe uvedené, ku akým konkrétnym
pochybeniam došlo, ktoré paragrafy zákona o účtovníctve boli porušené. Kontrolórka odpovedala, že v
správe konkrétne ustanovenia zákona neuviedla.

Starosta položil otázku poslancom - členom Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu, či
ich zaujíma aj obsahová náplň Amfiteátra, jeho kultúrna stránka, aký program sa uskutočnil, akí
umelci tam vystúpili.

Poslanec Filipko sa zaujímal, či má prednosta MÚ právo podpisovať zmluvy, konkrétne spomenul
zrnluvu o sponzorstve s firmou VAMEX. Starosta odpovedal, že áno, prednosta má od neho
splnomocnenie, predmetom zmluvy bola dodávka pečiva.

Starosta udelil slovo vedúcemu oddelenia rozvoja mestskej časti Šnajdárovi, ktorý povedal, že mu
nedá nezareagovať nato, čo sa na rokovaní momentálne deje. Poslanec Filipko je taký profesionálny
politik, že vie presne, čo sa udialo - kontrolórka mala na vykonanie kontroly termín, nedokázala ho
splniť z objektívnych dóvodov, stačilo oznámiť, že ho nesplnila a požiadať o predlžerue. Celá diskusia
bola zbytočná, kým kontrola nebola uzavretá. Nato poslanec Filipko požiadal starostu, aby vvsvetlil
zamestnancovi, že nemá komentovať vyjadrenia poslanca, maže vystúpiť len s odborným
stanoviskom. Starosta povedal, že mu dal slovo a uzatvoril diskusiu k tomuto bodu.

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia, starosta Gaj dalo návrhu uznesenia hlasovať.

Návrh uznesen ia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

J. berie na vedomie Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice -
Sever za obdobie od 22.6.2011 do 14.9.2011

2. žiada prednostu MÚ o predloženie všetkých dokladov súvisiacich s aktivitami
Hokejové mestečko a Amfik kontrolórke Me Košice - Sever do 30.9.2011
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3. žiada opětovné predložiť Správu o kontrole aktivít Hokejové mestečko a Amfik na
nasledujúce plánované zasadnutie Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Košice
-Sever.

Prítomných bolo 22 poslancov.

H/asovanie: za - 22, proti - O, zdrža/sa - O,
uznesenie bo prijaté.

6.1. Informácia prednostu MÚ o stave vybavenia dopytov a podnetov
zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy
s Uznesením MZ Me KE - Sever č.36/2011

občanov
v súlade

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, materiál uviedol poslanec Filipko, ako navrhovatel' tým, že
prečítal Uznesenie č. 36/2011.
Podl'a Uznesenia č. 36/2011 zo dňa 9.6.2011 Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever žiada
prednostu Miestneho úradu MČ Košice - Sever o predkladanie pravidelných informácií na rokovania
MZ o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do
poslaneckej knihy. Poslanec Filipko konštatoval, že bol na niekol'kých poslaneckých dňoch a nedostal
od prednostu elektronickú informáciu, ako sa predmetné dopyty riešili. Ďalej konštatoval, že tento bod
mal byť automaticky zaradený do programu. Vníma to ako opětovné nesplnenie tohto uznesenia, má
pripravený návrh uznesenia, ale chce počuť aj názor kolegova vyjadrenie prednostu MÚ.
Poslanec Železník podporil poslanca Filipka v tvrdení, že sa neplnia uznesenia, miestny úrad má
zákonnú povinnost' plniť uznesenia, vyzval prednostu, aby sa vyjadril, ako to chce riešiť do
budúcnosti. Starosta udelil slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, že predmetné uznesenie bolo prijaté
na V. zasadnutí miestneho zastupitel'stva konanom dňa 9.6.2011. Od tohto momentu sa v poslaneckej
knihe nič neudialo.
Starosta udelil slovo poslancovi Filipkovi, ktorý uviedol že v uznesení sa nehovorí, že treba riešiť
dopyty iba od 9.6.2011, hovorí sa v ňom, že dopyty, ktoré sú zapísané v poslaneckej knihe a tam sú
zaznamenané aj staršie dopyty. Je nespokojný s takýmto stavom, pripravil návrh uznesenia
a predniesol ho.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Gurtler a povedal, že platforma 7 statočných bude hlasovať proti
prečítanému návrhu uznesenia, lebo po právnej stránke je nesprávne sformulované.
Prednosta reagoval na slová poslanca Filipka a vyslovil presvedčenie, že to nie je osobné.
Funkciu prednostu prijal preto, lebo jeho ciel'om je robit' všetko pre občanovo Aj dopyty, ktoré boli
v poslaneckej knihe pred dátumom 9.6.2011 boli vybavené - boli zaregistrované cez podatel'ňu,
rozdelené na príslušné oddelenia a štandardne vybavené. Zdóraznil, že všetky dopyty a podnety
občanov boli vybavené, žiadne nové v poslaneckej knihe nie sú, nie je koho ani o čom informovať. Aj
uznesenie z predchádzajúceho obdobia, ktoré konštatovalo neplnenie Uznesenia č. 36/2011
prednostom MÚ je absurdné a verí, že sa to týmto vysvetlí.

Starosta uzavrel diskusiu a dal hlasovať o návrhu prednesenom návrhovou komisiou.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

aj konštatuje opětovné nesplnenie Uznesenia č. 36/2011 z V. zasadnutia
Miestneho zastupitel'stva MČ Košice - Sever zo dňa 9.6.2011

b) ukladá prednostovi úradu MČ splniť uznesenie Č. 36/2011 a písomnú
informáciu zaslať poslancom do 10.10.2011

c) žiada starostu MČ vyvodiť disciplinárne opatrenia voči prednostovi úradu vo
veci opětovného nesplnenia uznesenia Č. 36/2011. Predložiť poslancom
informáciu o sp6sobe riešenia a prijatých opatreniach, aby nedošlo
k opiitovnému neplneniu uznesení.
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Pritornných bolo 22 poslancov.

H/asovanie: za - 16/ proti - 2, zdrža/sa - 4,
uznesenie bo prijaté.

7. Návrh zmeny Všeobecne závazného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever Č. 30
"Trhový poriadok pre trhoviská pri oe Merkúr, pri oe Mier a príležitostné trhy"

Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Dobránska.
K tomuto bodu podal základné informácie prednosta MÚ Polaček. Po nadobudnutí účinnosti poslednej
zmeny trhových poplatkov sa objavil problém. Niektorí trhovníci, konkrétne predajca mlieka, majú
auto vel'kých rozmerov, čím sa celý jeho predaj stáva neekonomický. Po zvýšení trhových poplatkov
od 4.7.2011 predajca mlieka požiadal o zachovanie póvodnej platby a zároveň sa rozhodol realizovať
predaj iba 2 dni v týždni. Toto rozhodnutie vyvolalo nepriaznivú odozvu u obyvatel'ov kupujúcich
gazdovské mlieko z pojazdného automatu. MÚ MČ obratom reagoval na vzniknutú situáciu a osobným
rokovaním s majitel'mi firmy sa podarilo dosiahnuť, že predaj gazdovského mlieka pokračoval
v nezmenenom harmonograme do konca augusta. Prednosta o vzniknutej situácii informoval miestnu
radu a spolu hl'adali spósob ako vyjsť v ústrety nielen tomuto predajcovi, ale všetkým, ktorí chcú
poskytnúť službu občanovi nie klasickým trhovým spósoborn cez výdajný pult, aby sa služba občanom
nepredražovala. Najdóležitejšia zmena je, že v Dodatku č. 4 VZN č. 30 Trhový poriadok je doplnená
platba za predaj z mobilného automatu pre SZČO, PO v jednotkovej cene S, 00 € / ks / deň.

Starosta otvoril diskusiu a ti močil, že predajca chce zrušiť predaj mlieka, ak nedojde k zmene.
Prihlásila sa poslankyňa Zimmermannová, že podporuje tento návrh, len v ňom mala byť uvedené, že
ide o automat na predaj mlieka. Čiže navrhuje doplniť Dodatok č. 4 bod 1 písmo f) takto:

f) mobilný automat na mlieko
kS/deň/SZČO, PO 5,00 €.

Návrhová komisia prečítala pozmeňujúci návrh.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

v súlade s ustanovením § 6 a ustanovením § 11 ods. 4 písmo gJ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 14 ods. 2 písmo aj
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schval'uje tento

DODA TOK č. 4/

ktorým sa VZN č. 30 - Trhový poriadok mení a dopln« nasledovne:

1. Doterajšie znenie ustanovenia § 6 ods. 2 sa dopíňa o písmeno ť) nasledovného znenia:

fJ mobi/ný automat na mlieko
kS/deň/SZČO,PO 5/00 €.

2. Ostatné ustanovenia VZN č. 30 - Trhový poriadok sa nemenia.

3. Dodatok č. 4 nadobúda účinnost' 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli MČ
Košice - Sever.

Starosta dalo prednesenom pozmeňujúcom návrhu hlasovať, prítomných bolo 21 poslancov.

za - 18, proti - O, zdrža/sa - 3,
uznesenie bo prijaté.
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8. Návrh poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice - Sever

Tento bod bol vypustený z rokovania VIII. zasadnutia miestneho zastupitel'stva MČ Košice -
Sever.

9. Doplnenie komisií Miestneho zastupitel'stva MČ Košice - Sever

K tomuto bodu informoval zástupca starostu - poslanec Kalanin. Doplnenie komisií z radov
neposlancov - občanov vychádza z dohody poslaneckých klubov. Jedná sa o tieto 4 komisie: Finančná
komisia, Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva, Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeže a
športu a Komisia dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia.

Poslanec Kalanin prečítal návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:

Míestne zastupítel'stvo Mestskej častí Košíce - Sever

t Volí poslancov Míestneho zastupítel'stva Mestskej častí Košice - Sever:

Ing. Jozefa Fílípka za člena Komísíe dopravy, výstavby, ínvestícíí a žívotného
prostredía Míestneho zastupítel'stva Mestskej častí Košíce - Sever a

Prof. MUDr. Petra Kalanína, PhD. za člena Komísíe socíálnych vecí
a zdravotníctva Míestneho zastupítel'stva Mestskej častí Košíce - Sever.

2. Volí neposlancov - občanov Mestskej častí Košíce - Sever:

1. Ing. Štefana Baláža
Jána Ďurícu
Róberta Kukorícása a
Ing. Tomáša Lászlóa

za členov Fínančnej komísíe Míestneho zastupítel'stva Mestskej častí Košíce
-Sever.

2. Magdalénu Harčaríkovú
MUDr. Eudmitu Kobulníczkú a
Kláru Remíášovú

za členov Komisíe socíálnych vecí a zdravotníctva Míestneho zastupítel'stva
Mestskej častí Košíce - Sever.

3. Janu Ďurícovú - Žakarovskú
Ing. Ladíslava G66za
Petra Hrabovského a
Míchaelu Novákovú

za členov Komísíe medíálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu Míestneho
zastupítel'stva Mestskej častí Košíce - Sever.
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4. Pavla Červeňáka
Ing. Jarmilu Repovskú
Ing. Máriu Tomášovú a
Ing. Gergely Szabóa

za členov Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia
Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Košice - Sever.

Starosta Gaj položil otázku, či má niekto iný návrh. Prihlásil sa poslanec Gurtler a obrátil sa s otázkou
na p. Zimmermannovú, poslankyňu za Smer. Ich platforma navrhovala do Komisie sociálnych vecí a
zdravotníctva p. Kosmasa Bekiarisa a do Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia
p. Rastislava Mórica. Má to chápať tak, že kluby sa dohodli, že iných občanov do komisií nechcú, že
tieto 2 mená neboli ani spomenuté? Poslankyňa Zimmermannová odpovedala, že sa treba obrátiť na
šéfov klubov, akým spósoborn to prejednali.
Poslanec Gurtler položil koalícii otázku, či nemajú záujem, aby v komisiách boli občania, ktorí sa
aktívne zapájajú do života na Severe, a či do komisiií majú záujem obsadzovať len svojich I'udí?
Poslanec Beňo reagoval, že nie je pravda, že nemajú záujem. Poslanec Gůrtler pokračoval, že ich
platforma nemá problém zahlasovať za I'udí koalície, ale čo títo I'udia pre Sever urobili? Koalícia
odmieta rudi čestných a statočných a presadzuje I'udí, o ktorých platforma 7 statočných nič nevie.

Do diskusie sa hlásil poslanec Filipko, že chce usmerniť diskusiu. Zúčastnil sa rokovania komisie ako
hosť, ako predseda klubu bol oslovený a má z rokovania komisie zápis. Komisia doporučila schváliť
členstvo v komisii všetkým žiadatel'om, číže komisia nemala výhrady, aby títo I'udia mohli byť členmi,
ale počet nie je neobmedzený, okrem toho hovorilo sa o nejakom poradí, zhodou okolností pán
Bekiaris a pán Móric sa nachádzajú na zozname ako poslední dvaja.

Starosta Gaj vyhlásil 10 - minútovú prestávku.

Cez prestávku odišiel poslanec Skalický.

Starosta Gaj po skončení prestávky pokračoval v rokovaní.

o slovo sa prihlásil poslanec Gůrtler a pýtal sa, či v Zásadách odmeňovania poslancov sa rozumie
členom komisie poslanec aj neposlanec. Chce si ujasniť Uznesenie Č. 35/2011, v ktorom sa hovorí, že
za účast' na zasadnutí komisie MZ má predseda komisie za činnosť komisie a prípravu programu 8 € a
člen komisie za aktívnu účast' 5 €, to znamená členom komisie je aj neposlanec a teraz už chápe,
prečo tam koalícia dáva svojich I'udí.

Reagoval poslanec Beňo: platforma 7 statočných mala povedať, že má záujem o obsadenie komisií.
Na predchádzajúcom zastupitel'stve bolo povedané, že to bude dohoda klubov, že to už nebudú inak
riešit' a oddialilo sa to.
Podl'a neho uznesenie hovorí o odmeňovaní poslancov.

Nato poslanec Gurtler povedal, že platforma 7 statočných je nová platforma, nerokuje o triviálnych
veciach, nerobí zákulisné ťahy, dohody a stretávania. Ak občan prejaví záujem byť v komisii, oni za
neho zahlasujú, či je z KOH, zo Smeru alebo z inej strany. Ani jeden z občanov, ktorých poslanecké
kluby navrhujú, sa neprišiel predstavit', nepoznáme ich, nevideli sme životopisy, na rozdiel od p.
Bekiarisa, ktorý aktívne koná, a len preto, že ho navrhuje platforma 7 statočných, ho odmietli.
Platforma 7 statočných podá písomný návrh, ktorý buď prejde alebo neprejde.
Reagoval poslanec Beňo, že rešpektuje názor každého, ale vyprosí si, aby poslanec Gůrtler tvrdil, že
nemajú záujem o spoluprácu.
Poslanec Ténai požiadal vedúceho oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovského o jeho
stanovisko k bodu č. 4 Uznesenia č. 35/2011. Ten uviedol, že s ohl'adom na skutočnost', že ide o
Zásady odmeňovania poslancova teda sa týkajú iba poslancov. Aj keď v bode 4 sa nehovorí priamo o
poslancoch, celé uznesenie pojednáva o odmeňovaní poslancov. Postavenie členov komisií -
neposlancov toto uznesenie neupravuje. Ak rnajú poslanci vól'u, aby tomu bolo tak, tak je potrebné
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predmetné uznesenie doplniť. Z jeho pohl'adu sú členovia komisií z radov občanov bez nároku na
odmenu.

Poslankyňa Novitzká ho doplnila, že členmi sú, ale bez nároku na odmenu, lebo nie sú poslancami.

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil.

Člen návrhovej komisie Beňo prečítal pozmeňovací návrh podaný poslancom Gůrtlerorn:

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitetstvo Mestskej časti Košice - Sever volí:

1. poslanca Františka Ténaia za člena Komisie dopravy, výstavb~ investícií a životného
prostredia Miestneho zestupitetstve Mestskej časti Košice - Sever

2. p. Kosmasa Bekiarisa a p. Rastislava Mórica za členov Komisie dopravy, vystevby, investícií a
životného prostredia Miestneho zsstuplteťstve Mestskej časti Košice - Sever.

Starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom doplňujúcom návrhu poslanca Gurtlera, ktorý bol začlenený do
póvodného návrhu uznesenia pripraveného poslancom Kalaninom.

Prítomných bolo 20 poslancov.

H/asovanie: za - ~ proti - Z, zdržalsa - 8,
uznesenie nebolo prijaté.

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia poslanca Kalanina, prítomných bolo 20 poslancov.

Hlasovanie: za - 18, proti - 2, zdrž a/ sa - O,
uznesenie bolo prijaté.

10. Koncepciaposlaneckýchdní, schválenie harmonogramu na 2. polrok roku 2011

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania, prihlásil sa poslanec Filipko. Chce ul'ahčiť úradu
naplnenie harmonogramu poslaneckých dní, preto navrhuje, aby úrad podl'a abecedy urobil menný
zoznam a vytvoril dvojice poslancov. Ak sa niektorý poslanec nebude rnócť zúčastniť v svojom
termíne, tak sa dohodne s iným poslancom, poslanci urobia zámenu a nahlásia to úradu. Tak to
fungovalo v predchádzajúcich volebných obdobiach v praxi aj v iných samosprávach.

Starosta udelil slovo p. Gibódovi, ktorý konštatoval, že poslanci schválili harmonogram iba na 1.
polrok. V priebehu leta sa poslaneckých dní zúčastnil len poslanec Sedlák, takže počas leta neboli
poslanecké dni využívané. Aj občania sa obracajú na úrad s otázkou, ktorí poslanci rnajú kedy službu.

Starosta pripomenul, že poslanecký deň je každú stredu od 16.00 do 17.00 hodiny a žiadal, aby sa
nahlásili poslanci, ktorí nemajú záujem alebo sa nernóžu zúčastňovať poslaneckých dní.

Poslanec Beňo podporil návrh poslanca Filipka.

Poslanec Železník povedal, že jemu vyhovoval ten póvodný návrh, ktorý umožňoval poslancovi
prihlásiť sa na termín, ktorý si sám zvolí.

Poslanec Ténai navrhol, aby sa na každý termín zapísali minimálne dvaja poslanci, aby sa všetci v
priebehu polroka vystriedali.
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Vedúci kancelárie starostu Gibóda odporučil taký postup, že kancelária starostu vydá tabul'ku, v
priebehu 1 týždňa sa poslanci nahlásia, tabulka bude zverejnená na internete aj vo vývesných
tabuliach. Pred konaním ďalšieho zastupitel'stva zašle tabulku s harmonogramom poslaneckých dní na
1. polrok roku 2012.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

ukladá

prednostovi MÚ, aby do 30.9.2011 zabezpečil harmonogram poslaneckých dní.

Starosta dalo prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, prítomných bolo 20 poslancov.

H/asovanie: za - 10 proti - O, zdrža/sa - 3,
vznesenie bo prijaté.

11. Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever
k 30.6.2011

Starosta požiadal o úvodné slovo miestnu kontrolórku. Poslanci obdržali monitorovaciu správu, ktorú
spracovalo oddelenie ekonomické a hospodárskej správy. Podl'a § 32 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami MČ Košice - Sever, ktoré boli prijaté na 27. zasadnutí MZ dňa 30.9.2009 uznesením č.
141, miestny kontrolór vypracúva odborné stanovisko aj k monitorovacej správe.
Monitorovacia správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu mestskej
časti a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva lx ročne
počas rozpočtového roka ku 30.6. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnot
stanovených v meratel'ných ukazovatel'och so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov
na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou. Záverom svojho vystúpenia miestna kontrolórka
uvíedla, že monitorovacia správa obsahuje všetky náležitosti podl'a zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami.

Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Beňo. Uviedol, že finančná komisia sa touto témou
zaoberala na včerajšom zasadnutí. Keďže ďalším bodom programu je Informácia finančnej komisie o
čerpaní finančných prostriedkov, návrh uznesenia prednesú v bode 12, lebo jedno s druhým úzko
súvisí, monitorovacia správa hovorí o čerpaní finančných prostriedkov.
Do diskusie sa nikto iný neprihlásil, starosta diskusiu uzatvoril. Požiadal návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

berie na vedomie

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever k 30.6.2011.

Starosta dalo prednesenom návrhu uznesenia hlasovať, prítomných bolo 20 poslancov.

H/asovanie: za - 20, proti - O, zdrža/sa - O,
vzneseme bo prijaté.
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12. Informácia finančnej komisie o čerpaní finančných prostriedkov

Poslanec Beňo informoval, že finančná komisia sa na včerajšom zasadnutí zaoberala plnením
programového rozpočtu a jeho čerpaním k 30.7.2011. Zákon hovorí, že počas rozpočtového provizória
má miestny úrad právo čerpať 1/12 z rozpočtu predchádzajúceho roka. Konštatovali, že nákup
známok pre psov v čase, keď ešte nebol schválený programový rozpočet, považujú za porušenie
rozpočtových pravidiel. Finančná komisia sa zaoberala čerpaním položiek - sú položky, ktoré sú
prečerpané na 100 % alebo nad 100 % a sú položky vóbec nečerpané - nulové čerpanie.

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, povedal, že tak ako mesto prijalo prvú zmenu rozpočtu, tak aj
mestská časť prijme zmenu rozpočtu, musia sa zakomponovať nové príjmy aj nové výdavky. Pripustil,
že niektoré položky boli prečerpané, iné sa nečerpali vóbec, Už sa to kryštalizuje, sú reálnejšie príjmy,
reálnejšie výdavky. Mali sme aj náhodilé príjmy - príjem z pokuty vo výške 1 700,- € za predaj
alkoholu na TUKEFEST-e.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Filipko, jeho pripomienka sa týkala aktivít riešenia statickej dopravy
alebo výstavby riešenia parkovacích miest. 2. augusta 2011 sa zúčastnil na rokovaní komisie dopravy,
výstavby, investícií a životného prostredia k tejto téme, kde bolo prezentované, že sa pracovalo
s róznvmi návrhmi a vedenie úradu rozhodlo, ktoré lokality sa budú realizovať. Vedenie mala
ponúknuť alternatívy riešenia zastupitel'stvu a to mala rozhodnúť, ktoré lokality sa budú realizovať v
tomto roku a navrhnúť nejaký systém v ďalších rokoch. Zaujíma ho, v akom štádiu to je, lebo na
komisii bolo prisl'úbené, že bude podaná informácia na zastupitel'stve. Buď úrad nechce informovať
alebo sa nič nerobí. Podanie správy až 15.12.2011 je už neskoro, lebo bola snaha, aby mestská časť
začala riešiť aj túto problematiku. V rozpočte mestskej časti boli nato vyhradené prostriedky a je tu
nulové čerpanie. Ak sa robia aktivity, treba podať informácie. Ďalšou otázkou sú stavebné aktivity. V
predchádzajúcom volebnom období bolo prijaté uznesenie, že oddelenie životného prostredia
pravidel ne predkladalo na MZ informácie o prebiehajúcich stavebných akciách v mestskej časti. Bez
týchto informácií, poslanci nemajú prehl'ad, čo sa deje a preto aj v tejto oblasti žiada o poskytnutie
informácií.
Starosta dal slovo vedúcemu oddelenia rozvoja mestskej časti Šnajdárovi, ktorý uistil poslancov, že
úrad vel'mi intenzívne pracuje na príprave parkovacích ploch. Je vybraný projektant, na základe 3
materiálov vypracovaných v roku 1995 a 1996 predložených na komisiu sa spracováva návrh na Park
dukelských hrdinov a Obrancov mieru. Určite chcú do konca roka niečo robiť, nebudú to nové
parkovacie plochy, ale nejaké úpravy. Na Tomášikovu ulicu je už urobený projekt na vodorovné
dopravné značenie, ktorý je aj schválený. Momentálne sa robí výber dodávatel'a na značenie
parkovacích ploch existujúcich pozdlž cesty aj na chodníkoch až po oe BETA. Nie je to tak, že úrad
nekoná a nie je pravda, že nechce informovať. Ale peňazí nie je tol'ko, aby sa mohli robiť vážne
parkovacie plochy. Najhoršia časť v MČ je komunikácia za bytovými domami na Národnej triede oproti
nákupnému centru Mier - to sa budú snažit' aspoň zrovnať, vysypať, premiestniť kontajnery a vytvoriť
4 - 5 parkovacích miest.
Starosta informoval, že na Obrancov mieru 11 imobilnému občanovi - vozíčkárovi sa vybudoval
chodník a parkovacie miesto, lebo keď pršalo, bol uviaznutý v bloku, za zadného vchodu bloku
nemohol vyjsť na rozmočený trávnik. Starosta požiadal v tejto súvislosti mesto Košice o dotáciu vo
výške 3 870,- EUR.

Poslanec Filipko poďakoval za informácie a povedal, že ho mrzí, že o tom, ČO sa bude v mestskej časti
robiť sa dozvedá z Korzára a občania sa ho pýtajú, kto o tom rozhodol.

Starosta zobral pripomienku poslanca Filipka na vedomie.
Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

I. berie na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Košice -
Sever k 30.6.2011
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2. ukladá prednostovi MÚ vyňat' všetky daňové doklady týkajúce sa projektu
Hokejové mestečko a Amfik z čerpania rozpočtu mestskej časti a vytvorit'
samostatnú položku v rozpočte na tento projekt

3. ukladá prednostovi MÚ podat' vysvetlenie k čerpaniu položiek v programe 5
položky 5.2 - 5.6, prečo je nulové čerpanie a ako plánuje MÚ vyčerpat' tieto
položky do konca roku 2011.

T: 15.10.2011

Starosta dalo prečítanom návrhu uznesenia hlasovať.

Počas rokovania o tomto bode odišiel poslanec Vágási a poslankyňa Miklošová.

Hlasovalo 18 poslancov.

H/asovanie: za - 18, proti - O, zdrža/sa - O,
uznesenie bo príjaté.

13. Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1 - informácia prednostu MÚ podl'a Uznesenia č.
46/2011

K tomuto bodu podal informácie prednosta MÚ.
Viacúčelové ihrisko pri ZŠ Polianska 1 bolo vybudované na základe spolupráce medzi Nadáciou SPP a
Úradom vlády SR na strane jednej a MČ Košice - Sever na strane druhej. Celková výška nenávratného
finančného príspevku na predmetný projekt od Nadácie SPP činila 39 823, 70 EUR. V súvislosti
s prevádzkou ihriska boli uzavreté 3 zmluvy, všetky sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.

1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - z tejto zmluvy prednosta upozornil
na článek VIII. bod 7 - MČ je povinná poistiť ihrisko.

2. Zmluva o nájme Č. 24312008 zo dňa 25.2.2008 - prednosta upriamil pozornost' na článok V.
body 1,2,3,4 - nájemné. Nájomné je vo výške 10,- Skjm2jrok. Výška ročného nájomného je
8 630,- Sk. Malo by sa platiť ročne vopred do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Výška
nájomného je stanovená podl'a Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta
Košice.

3. Zmluva o výkone správy - stanoví, aké povinnosti vyplývajú z tejto zmluvy pre ZŠ, článok IV.
bod 1 - správca v plnom rozsahu zodpovedá za všetky škody týkajúce sa predmetu správy
podl'a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu, článok IV.
bod 9 - správca je povinný predkladať raz ročne v intervaloch počas obdobia 10 rokov správu
o výsledku projektu a využívaní ihriska, takúto správu škola nikdy nepredložila.

Prednosta MÚ predložil prevádzkový poriadok ihriska predsedom komisií MZ a poslancovi Železníkovi.
Nepredložil informáciu písomne, lebo tu vidí priestor na rokovanie 50 školou a mestom, 50 starostom
sa tam boli pozriet' v júli, ihrisko je naozaj v zlom stave, bolo by vhodné strážiť ho. Ihrisko nie je na
šťastnom mieste tým, že je v uzavretom objekte a nedá sa využívať v popoludňajších a večerných
hodinách. Poukázal na podobný problém - detské ihrisko v bývalých detských jasliach na
Gerlachovskej, ktoré je tiež nestrážené a hrozí, že dopadne podobne.

Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností vysvetlil, že súbor povinností určuje prevádzkový
poriadok, škola nedósledne dodržiava svoje povinnosti správcu, ktoré jej vyplývajú z prevádzkového
poriadku, ktorý sama vydala.

Poslanec Železník poďakoval za poskytnuté informácie, úlohu považuje za nie celkom splnenú, ak sa
podarí vyrnócť plnenie z poistnej zmluvy, v prvom rade treba urobiť oplotenie ihriska.
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Starosta povedal, že o tejto záležitosti rokujú s riaditel'kou školy o zatváraní areálu, o jeho strážení,
ideálne by bolo dopracovať sa k takému multifunkčnému ihrisku ako má v správe Správa mestskej
zelene vedl'a Sociálnej poist'ovne, kde je 24 - hodinová strážna služba.

Poslanec Železník požiadal prednostu MÚ o zaslanie písomného stanoviska a apeloval, aby aj naďalej
konal vo veci a dotiahol ju do zdarného konca, aby investícia MČ do tohto projektu nevyšla navnivoč.
Mestská časť nemá tak vel'a majetku, aby si ho nechala rozbiť vandalmi.

Poslanec Beňo konštatoval, že veci sa vysvetlili, ale informáciu poslanci mali obdržať písomne a žiadal
starostu, aby tento bod zaradil do programu aj na nasledujúce MZ, lebo bolo povedaných vel'a
podnetov.

Poslanec filipko povedal, že suma za nájem nie je vysoká, ale zdá sa mu scestné, aby mestská časť
platila nájem za ihrisko, ktoré užíva hlavne škola, odporúča dohodnúť nájem za symbolické 1 €.

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

berie na vedomie

informáciu prednostu MÚ Mestskej častí Košíce - Sever o víacúčelovom ihrisku ZŠ
Polianska 1.

Starosta dalo prečítanom návrhu uznesenia hlasovať.

Hlasovalo 18 poslancov.

H/asovanie: za - 18, proti - O, zdrža/sa - O,
uznesenie bo prijaté.

13/1 Denné centrum

Tento bod rokovania uviedol starosta. Začiatkom roka si stanovil za ciel' aj úpravu Denného centra. Je
to stará budova, chceli ju upraviť s minimálnymi nákladmi, tak aby bola funkčná. S úpravami sa začalo
koncom júla, vvmal'ovalo sa, dali sa podhl'adv, urobila sa vysprávka podlahy, kúpili sa nové koberce.
Opravila sa elektrika, namontovali sa ventily - termohlavice, čím by sa mali znížiť náklady na kúrenie,
ktoré boli ročne odhadom okolo 9.000 €. Dodávatel'sky sa opravili dvierka na kuchynskej linke a
výdajný pult. Vnútro sa zmenilo tým, že sa vytvoril denný bar s okienkom. Budú tu 2 televízory, zatial'
je jeden a bola oslovená spoločnosť Antik, či by sponzorsky nezabezpečila kvalitný televízny signál a
internet.
Plánovaná investícia v rozpočte do úpravy Denného centra bola 2 000 €, momentálne je
investovaných 6 000 - 7 000 €. Denné centrum sa otvorilo v septembri. Správca dodal všetko sedenie
vnútri, ratanové stoly, biliardový stol. Starosta vypožičal 60 stoličiek, 8 stol ov a 10 obrusov za nulové
nájomné. V suteréne má sklad charita, dostali výpoveď z nájomnej zmluvy, plynie im 6 - mesačná
výpovedná lehota, aby sa aj tento priestor dal využiť, či už pre matky s deťmi, poslanecké kluby alebo
zamestnancov, dali by sa tu robit' aj zasadnutia miestneho zastupitel'stva. Rozhodne sa, za akých
podmienok, lebo Denné centrum má v prvom rade slúžiť dóchodcom.
Momentálne prebieha vyhodnocovanie, do domácností boli rozposlané dotazníky, asi 300 sa ich už
vrátilo.

Z rokovania odišiel poslanec Bartolomej Szabó.

Starostu doplnil prednosta MÚ - robil si prieskumy, v minulosti Denné centrum využívalo 40 - 50 tých
istých I'udí. V Mestskej časti Košice - Sever je podl'a štatistík cca 5 000 I'udí v dóchodkovorn veku. Teší
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ho, že dócbodcovia majú na svoje stretnutia dóstojný stánok, zišlo by sa ich aj 3 - 4. V minulosti
Denné centrum obsluhoval pracovník úradu. V snahe ušetriť finančné prostriedky, hl'adali iný spósob,
Denný bar prevádzkuje p. Atilla Boldi, ide o zdravotne ťažko postihnutého občana, snahou je vytvoriť
mu chránenú dielňu. Je s ním uzatvorená zmluva o nájme, na základe ktorej platí za prenajatý priestor
165,- € mesačne a zároveň je s ním uzavretá zmluva o správcovstve, podl'a ktorej sa bude starať
o prevádzku denného centra, čistotu, upratovanie, otváranie, zatváranie, aby sa seniori cítili v Dennom
centre útulne.

Dochodcovia dostanú preukaz na základe registračného formulára, ktorý vyplnili a uviedli v ňom, o aké
aktivity majú záujem. Vstupenkou do Denného centra je preukaz, členské bolo zrušené. Denný bar nie
je otvorený pre verejnosť. Starosta bude kávu a čaj pre seniorov dotovať. Predstava je taká, aby
seniorom poskytli aj informácie, ktoré rnóže poskytnúť miestny úrad, preto snahou je, aby na Dennom
centre participovali aj oddelenia - oddelenie sociálnych vecí, oddelenie právne a organizačných
činností a kancelária prvého kontaktu. Už v októbri sú pripravené prednášky.

Otváracie hodiny Denného centra sa zatial' dolaďujú. Najskór boli od 8.00 hod. do 20.00 hod., ale
zistilo sa, že I'udia prichádzajú až po 10.00 hod. A odchádzajú okolo 18.00 hod.
Bývalé Denné centrum mala svoj štatút, momentálne sa vypracúva nový štatút.

Starosta otvoril diskusiu k tejto téme.

Poslanec Železník pochválil tento úmysel, ale zároveň vytkol, že poslanci boli opomenutí, mal výhrady
k spósobu, pokladá túto aktivitu za dóležitú vec, ktorá sa mala prerokovať v komisiách, miestnej rade
a miestnom zastupitel'stve.

Poslanec Šmída sa spýtal, prečo bufet prevádzkuje p. Atilla Boldi a kol'ko m2 plochy tam je. Starosta
odpovedal, že ťažko by našiel podnikatel'a, ktorému stačí zarobiť 20 € denne. Zapadlo to aj z
časového hl'adiska a keď vytvoríme chránenú dielňu, dostaneme aj príspevok od štátu.

Pokračoval, že včera poslanec Filipko o 18.00 hod. chcel prísť do Denného centra s poslaneckým
klubom, povedal mu, že ešte nie, až keď sa rozhodne, za akých podmienok ho rnóžu využívať aj iní
ako seniori. Ak by tam s klubom išiel zajtra, prišiel by ho pozdraviť, lebo dúfa, že dnes budú
stanovené pravidlá.
Prednosta apeloval, že Denné centrum je pre seniorov, pre komunitu dóchodcov, aby sa tam cítili
dobre a politika na jeho pódu nepatrí.

Starosta informoval, že v deň otvorenia Denného centra tam bol celý deň od 8.00 do 20.00 hod.
Minimálne 1 deň v mesiaci tam bude celý deň úradovať.

Poslanec Železník chcel vedieť, prečo bola daná výpoveď z nájomnej zmluvy katolíckej charite. Či je
múdre nahradiť jednu dobročinnosť druhou. Reagoval prednosta - ide o pivničné priestory, kde bol
sklad šatstva, chladničiek a iných vecí. Výpovedná lehota končí koncom februára 2012. Sú tam myši,
potkany, ide o neudržiavaný priestor, nesplňa to požiarne predpisy. Priestor sa využije pre verejnosť,
inak ako sklad.

Poslanec Železník položil otázku, prečo je v Dennom centre zakázané konzumovať vlastné potraviny a
nápoje. Konštatoval, že sa zmenil charakter v Dennom centre. Predtým si dóchodcovia nosili svoje
jedlo a nápoje a mohli využívať bezplatne priestory za symbolické členské a teraz to bude naopak,
členské nebude, ale konzumné si budú musieť kupovať. Odpovedal prednosta, že predtým chodili do
Denného centra skupinky, každý mal vlastnú stoličku, na ktorú si nikto iný nemohol sadnúť, tí
odrádzali od návštevy ostatných. Denné centrum je pre všetkých seniorov, iný priestor nie je k
dispozícii, každý sa musí podriadiť pravidlám. Predtým si nosili dóchodcovia pivo, víno aj tvrdý alkohol.

Poslanec Filipko povedal, že obdivuje p. Boldiho, že je ochotný platiť za priestor v Dennom centre
nájomné, či vóbec takú sumu zarobí. Počul hlasy dóchodcov na tému Denné centrum a sú dve
skupiny. Jedným sa to páči, lebo tie priestory sa skrášlili, druhým sa nepáči, že sa zaviedol ten bufet,
nie sú ochotní platiť ani 40 centov za kávu. Povedali, že tam nebudú chodiť a to asi nebol ciel'.
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V poslednom čase 2x navštívil Denné centrum, informovalo incidente, ktorý mal v Dennom centre s
prednostom MÚ a vyprosuje si, aby úradník na poslanca na verejnosti kričal, hudobníci, ktorí prišli
zahrať Máriám sa urazili a odišli, to si mohli vyriešiť medzi 4 očami alebo na úrade.

Poslanec Gurtler bol toho názoru, že to sú vážne veci, ktoré sa nernóžu stať, to treba predrokovať.

Poslanec Kuczik ako člen finančnej komisie, ktorá dohliada na čerpanie rozpočtu, konštatoval, že už
viackrát sa stalo, že sa následne dozvedia informáciu, ako napr. teraz, že v Dennom centre vznikli
výdavky, ktoré budú mať vplyv na rozpočet. V auguste bolo zastupitel'stvo, mala tam byť krátka
informácia. Starosta odpovedal, že vznikli aj príjmy.

Prednosta MÚ reagoval na slová poslanca Filipka a označil jeho slová za polopravdy. Poslanec Filipko
povedal, že je na poslaneckom prieskume, ktorý neavizoval, vyhadzoval ho z Denného centra, zatváral
pred ním dvere, utekal pred ním a odmietal s ním komunikovať.

Poslankyňa Novitzká sa obrátila na starostu ako na poslanca mestského zastupitel'stva, či videi
niekedy na mestskom zastupitel'stve, aby zamestnanci mohli konfrontovať takýmto spósoborn
poslancov, treba skončit' túto debatu.

Prednosta MÚ povedal, že sa nenechá urážať.

Poslanci vytkli vedeniu mestskej častí, že do budúcnosti je potrebné zlepšit' komunikáciu a informovať
na miestnom zastupitel'stve. Bolo zastupitel'stvo aj koncom júna aj v auguste, ale informácia o
Dennom centre nebola.

Do diskusie sa prihlásila občianka Terézia Dančáková, poslanci jej udelili slovo. Vo svojom vystúpení
uviedla, že bola v Dennom centre na Annu, po krátkej chvíli odišla, nebolo si kde sadnúť, uvol'nila
miesto starším a imobilnejším dóchodcom, Podl'a nej to nebolo organizačne zvládnuté a Denné
centrum pre takú vel'kú mestskú časť ako je Sever nepostačuje. ČO sa týka občerstvenia, treba mať
niekoho, kto za akciu zodpovedá. Pracuje v Únii žien, zúčastnili sa výdaja potravinovej pomoci aj na
akcii v deň začiatku školského roka na prechodoch.

Prednosta MÚ vyzdvihol, že s Úniou žien sa vel'mi dobre spolupracuje. Vždy, keď narýchlo organizuje
nejakú akciu a potrebuje pomócť, vie, na koho sa má obrátiť.

Starosta ukončil diskusiu a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupite/'stvo MČ Košice - Sever

uk/adá

prednostovi MÚ MČ Košice - Sever pred/ožiť písomnú správu pre pos/ancov Mestskej časti
Košice - Sever o zmenách využívania Denného centra MČ Košice - Sever.

Starosta dalo návrhu uznesenia hlasovať, hlasovalo 16 poslancov.

H/asovanie: za - 16, proti - O, zdrža/sa - O,
uznesenie bo prijaté.

14. Interpelácie a dopyty poslancov

Starosta Gaj otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Berta a pýtal sa na využitie budovy bývalých detských jaslí na
Gerlachovskej ulici.
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Odpovedal starosta, obchodná spoločnosť Línia s.r.o., ktorá bola nájomcom uvedených priestorov,
skončila nájomný vzťah výpoveďou k 31.8.2011, budova je v dezolátnom stave a vyžaduje si vel'ké
investície. Do decembra budeme skúmať záujem o túto budovu, zatial' sú dvaja záujemcovia, jeden z
podnikatel'skej sféry a druhý chce poskytovať služby občanom.
Jedna z variant je denný stacionár alebo Hospic s nejakým malým penziónom a zdravotn íckym i
službami. Na decembrovom zastupitel'stve budú poslanci zvažovať a rozhodovať.

Poslanec Ténai a poslanec Gůrtler podali 3 interpelácie týkajúce sa Programového rozpočtu Mestskej
častí Košice - Sever na rok 2011, poslanci žiadajú o podanie písomnej informácie v lehote na
vybavovanie interpelácií poslancov. Interpelácie sa týkali týchto programov a podprogramov:

1. Program 5: Komunikácie - Podprogram 5.1 Údržba miestnych komunikácií
2. Program 5: Prostredie pre život - Podprogram 5.4 Detské ihriská

Podprogram 5.5 Lavičky v MČ
3. Program 1: Služby občanom - Podprogram 1.5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných

priestranstiev.

Všetky 3 písomné interpelácie sú prílohou tejto zápisnice.

Starosta sa vyjadril k lavičkám - sú 2 protichodné názory, tí, čo bývajú na prízemí lavičky nechcú, lebo
tam prespávajú bezdomovci, tí, čo bývajú na vyšších poschodiach, by ich chceli.

Poslankyňa Zimmermannová - možno by bolo potrebné posunúť lavičky viac do zelene, ďalej od
bytových domova obyvatel'om prízemí by to nevadilo.

Poslanec Filipko - pýtal sa, či akcia na prechodoch na začiatku školského roka bola koordinovaná s
dopravným inšpektorátom, lebo podl'a neho tam mohlo dójsť ku škode alebo úrazu, aktivační
pracovníci neboli vyškolení. Podl'a neho sa to nemale diať na riadenom svetelnom prechode, kde je
semafor. Bola by to dobrá akcia, keby boli na neríadených prechodoch, pri školách, zastavovali a
usmerňovali autá.

Reagoval prednosta MÚ - akcia trvala 2 dni, bola povolená Krajským dopravným inšpektorátom, mali
vyhliadnutých 6 križovatiek, pomáhala Únia žien a aktivační pracovníci, tieto 2 dni boli pokusné, o
problémoch vedia, preto v tom ďalej nepokračujú, hl'adajú spósob, smernicu, normy, aby nedostatky
odstránili.

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu.

15. Rozne

Starosta otvoril tento bod a začal prvou informáciou o nelegálnej skládke v priestore Amfiteátra. Bol
zaslaný protokol o výsledku kontroly. Kontrola zo strany OÚŽP bola ukončená bez pokuty, ale boli
stanovené prísne podmienky na likvidáciu odpadu a nereálny termín do konca novembra 2011. Zistili
sa ďalšíe skutočnosti. Pozemok patrí mestu, ktoré ho dalo do prenájmu už neexistujúcej, vraj
skrachovanej firme. Na cudzom pozemku je vyvezený náš odpad, na odvoz ktorého dávala objednávky
mestská časť. Budúci týždeň má dohodnuté stretnutie na Magistráte, aby zistil, kto je nájomca tohto
pozemku a so životným prostredím chce zahájit' rokovanie, keďže oni to prefinancovali, kto sa bude
finančne podiel'ať na odstránení tohto odpadu.

Poslanec Gůrtler sa spýtal starostu, či tam boli objednávky bez zmluvy. Starosta odpovedal, že to bola
celá genéza. Objednávky bolí vypisované mestskou časťou na jednu prepravnú firmu. Nevie, kto
objednával, ako ten odpad vznikol, ako to bolo kontrolované.

Poslanec Gůrtler sa obrátil na miestnu kontrolórku, či to bolo uvedené v
Odpovedala, že nevie, nekontrolovala to, nevie z akého obdobia to je.

MČKošice - Sever, konaného dňa 22.9.2011

nejakej správe predtým.
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Starosta upresnil, že ide o rok 2010. Kontrolórka uviedla, že ona všetko nekontroluje, takisto faktúry z
roku 2010 nekontrolovala.

Poslanec GUrtler sa spýtal, či nekontrolovala výdavky z roku 2010.

Reagovala, že možno pracovník na investičnom oddelení by sa vedel vyjadriť, kto to objednával, ona
robí následnú kontrolu. Kontrolórka odpovedala, že ona o všetkom nevie, kontroluje vytipované
oblasti. Ona robí následnú finančnú kontrolu, subjekt robí predbežnú a priebežnú kontrolu.

Poslanec GUrtler sa opýtal, či financie boli vydané z mestskej časti, teda reálne vyplatené.
Starosta doplnil, že boli vyplatené a dokonca refakturované mestu.

Poslanec GUrtler položil kontrolórke otázku, či ako kontrolórka nič o tom nevie.

Starosta povedal, že nakladanie s odpadom je závažná vec, z toho mohla byť taká pokuta, že by
museli meniť rozpočet. Spýtal sa kontrolórky, čo hovorí správa audítora za rok 2010.

Kontrolórka odpovedala, že bola v poriadku. To by bola otázka na bývalé vedenie - bývalého
prednostu, on zodpovedal za mestskú časť, za všetky objednávky.

Kontrolórka povedala, že kontrolu faktúr nemala v pláne kontrol.

Poslanec Gůrtler v rámci bodu Rózne sa vrátil k vol'be členov komisií z radov neposlancov a žiada
starostu, aby zvážil, či pod píše uznesenie o doplnení komisií MZ, lebo toto uznesenie je v rozpore s
právnymi predpismi a I'udia, ktorí boli zvolení, boli zvolení v rozpore s právnymi predpismi. P. Bekiaris
a p. Móric urobili právny úkon, prejav vole - podali žiadosť na MÚ, že chcú byť zvolení za členov
komisií. Právny stav je taký, že tí I'udia, ktorí boli zvolení, neurobili prejav vole, že chcú byť zvolení.

Starosta povedal, že treba dať nejaký podnet a bude ho riešiť.

Poslanec Kuczik sa spýtal, či je problém skontrolovať všetky došlé faktúry, kontrolórka odpovedala, že
ona predchádzajúce roky kontrolovala. Navrhuje, aby skontrolovala všetky faktúry aj faktúry za rok
2010.

Kontrolórka predniesla, že kontrolór si vždy dáva plán kontrolnej činnosti, ktorý schval'uje miestne
zastupitel'stvo. Teraz v decembri predloží plán kontrolnej činnosti na polrok 2012. V rámci Smernice o
obehu účtovných dokladov maže len zisťovať, či bola objednávka a záverečný účet bol schválený bez
výhrad.

Starosta - vecnosť dokladov bude potrebné preverovať a kontrolovať aj do budúcnosti.

Poslanec Železník sa spýtal, či sa dá šetrením zvrátiť ten stav, že my musíme zlikvidovať ten odpad.
Starosta povedal, že je preukázané, že póvodcom odpadu je MČ Sever.

Prednosta MÚ sa vyjadril - došlo k porušeniu zákona o odpadoch, je tu trestnoprávna rovina voči
tomu, kto to dovolil a druhá rovina je, že to treba zlikvidovať.

Poslanec GUrtler sa spýtal, či dobre chápe funkciu kontrolóra, kontrolór kontroluje len to, čo mu
prikáže kontrolovať MZ?

Kontrolórka odpovedala, že § 18 zákona o obecnom zriadení jej ukladá, čo má kontrolovať.

Položil ďalšiu otázku, prečo neboli skontrolované řaktúry?
Kontrolórka odpovedala, že neboli v pláne kontrolnej činnosti v roku 2011, keďže ide o faktúry z roku
2010. Za všetko zodpovedá štatutár.
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Poslanec Beňo navrhol školenie nových poslancov, aby boli znalí zákonov, ktoré sa ich týkajú,
vedomosti o zákone o obecnom zriadení by mat mať každý poslanec.

o slovo sa prihlásil vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský a povedal, že sa
prikláňa k názoru poslanca Gůrtlera, lebo podl'a zákona podlieha kontrolnej činnosti a úlohou
kontrolóra je kontrola zákonnosti, efektívnosti a výhodnosti pri nakladaní s prostriedkami obce,
kontrola plnenia a dodržiavania právnych predpisov, interných noriem a tým je daný rozsah kontrolnej
činnosti.

Starosta informovalo potravinovej pomoci, dostali sme 10 ton múky a 10 ton cestovín, vydaných je
spolu 17 ton. Logisticky to bolo vel'mi dobre zvládnuté, kamión prišiel na dvor, bol vyložený, neplatili
sme žiadne poplatky, najvačší nápor bol prvé 4 dni. Chce sa aj poďakovať zamestnancom, ktorí sa na
príprave a organizácii potravinovej pomoci zúčastnili.

Starosta sa vyjadril k Redakčnej rade - úrad nemenoval do nej žiadneho zamestnanca a podal podnet
na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti tohto uznesenia.

Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský informoval o rokovaní správnou
zástupkyňou zamestnankyne p. Keuschovej. Súdny spor sa týka nárokov z neplatného skončenia
pracovného pomeru. Rokovania stále prebiehajú, stále sa rokuje o sume 15.085,84 EUR, protistrana
nezl'avila zo svojej požiadavky. Nedošlo k definitívnej dohode, snahou je, aby tá čiastka nezaťažila
rozpočet nárazovo, ale v splátkach, aj keď protistrana neprejavuje ochotu pristúpiť na splátky. Ak
postúpime ďalej, bude podaná informácia. V každom prípade bude potrebné túto sumu zahrnút' do
zmeny rozpočtu.

Vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy Luczy informoval o kosení. Čerpanie bolo
nulové, máme prvú faktúru od KOSIT- u na 1 600,- EUR.
Starosta mal niekol'ko rokovaní so Správou mestskej zelene. Rozpisy ploch, ktoré neboli zverené do
mesta prebrala Správa mestskej zelene, ktorá má tretinové ceny oproti 2 predchádzajúcim súkromným
firmám. Na tejto položke by smemali ušetriť, budeme platiť len za kosenie ploch, čo nemáme v
správe od mesta, za malé parcelky.

Starosta oboznámil poslancov, že so zmenou organizačnej štruktúry má byť zriadená Kancelária
prvého kontaktu na prízemí budovy. Predložil poslancom na nahliadnutie štúdie - vizualizácie, ako by
novozriadené pracovisko malo vyzerať. Návrh bude prístupný aj na internete, tam sa to dá
pripomienkovať.

Prebehlo už asi 3. rokovanie s ÚHA, čO sa týka Amfiteátra, EHMK vyčlenilo investičných 500 000,-
EUR s daňou, pripomienkovali sme to z hl'adiska funkčnosti, mesto si každú jednu položku osvojilo.
Starosta tlmočil svoj osobný názor, že to nevidí reálne ani časovo, ani finančne, na Amfiteáter asi
nezvýši nič.

Poslanec Gurtler sa spýtal, kolko l'udí príde denne na miestny úrad, že treba vytvoriť Kanceláriu
prvého kontaktu? Podl'a nich je to neúčelné.

Odpovedal prednosta MÚ - robili prieskum, kol'ko I'udí chodí overovať, do podatel'ne, do pokladne,
nechce uvádzať nepresné čísla, odpovie písomne.

Starosta odpovedal, že by to mat byť štandard a chcú tým vyjsť v ústrety občanom. Nie je vól'a a ani
ekonomická sila, aby sa úrad v blízkej budúcnosti sťahoval do vlastných priestorov.

Poslanec Železník konštatoval, že starosta vel'mi l'ahko prešiel problém Redakčnej rady. V zmysle
legislatívy je toto uznesenie platné a vykonatel'né. Konštatuje, že starosta nedodržuje zákonnost' tým,
že toto uznesenie ignoruje.

K tejto téme diskutovali ešte poslanec Sedlák a poslanec Ténai.
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Starosta požiadal poslancov, aby písali články, lebo chce vydať Vianočné noviny.

Starosta Gaj uzatvoril diskusiu k tomuto bodu.

16. Záver

Starosta Gaj ukončil rokovanie MZ. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za
účasť a poprial príjemný večer.

Košice, 22.9.2011

Zapísala:

Iveta Pankovičová
zapisovatel'ka
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Natália Novitzká
poslankyňa

Peter Kalanin
poslanec
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Jaroslav Polaček
prednosta
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Marián Gaj )
starosta
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