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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: streda, 27. júna 2012, od 15.00 do 19.00 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 23 

 

Počet prítomných:   20 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  3   
poslanci  Viliam Beňo, Vladimír Gürtler a Richard Šmída sa 

ospravedlnili 
 

 

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 XIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 
poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 18 

poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné.  
 

 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Petra Bertu a Miroslava Košičana.  
Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 

    

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Ţelezníka a Dobránskeho. 
 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Filipka a Kuczika. 
 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 

 
Hlasovanie č. 1:  za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 1. 

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

návrhovú komisiu v zloţení:  Pavol Ţelezník a Andrej Dobránsky. 
mandátovú komisiu v zloţení:  Jozef Filipko a Ladislav Kuczik.  
 

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

 
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Bačovú, p. Kupcovú a p. Vargoška, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov.  

 
 

3.  Schválenie programu rokovania 
    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený 
v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu. 
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Poslankyňa Zimmermannová podala návrh na doplnenie programu o bod: Informácie z Komisie 

dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia a navrhla zaradiť ho ako bod 10a. 

 
Ďalej podala návrh na doplnenie programu o  bod: Osobnosť MČ Košice – Sever – Ján Mathé a 

navrhla zaradiť ho ako bod 18a. 
 

Poslanec Ţelezník navrhol vypustiť z pôvodného návrhu programu rokovania bod 18: – Návrh zmeny 

Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 z dôvodu nekoncepčnosti uvedeného návrhu a 
z dôvodu, ţe o ňom nerokovala miestna rada.  
 

Poslanec Ţelezník navrhol doplniť bod: Spracovanie komparatívnej analýzy a zaradiť ho ako bod 18. 
 

Poslanec Ţelezník ďalej podal návrh na doplnenie programu o bod: Návrh na zrušenie Uznesenia č. 

45/2011 o zriadení Redakčnej rady zo dňa 25.8.2011 a navrhol zaradiť ho ako bod 18b. 
 

Poslanec Dobránsky navrhol presunúť bod 11 Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2011 za bod 7 

ako bod 7a a prečíslovať.  
 

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

 
Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Informácie z Komisie dopravy, výstavby, investícií a 

ţivotného prostredia  -  bod 10a. 

 
Hlasovanie č. 2:  za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 1.  

 Navrhovaný bod 10a bol zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Osobnosť MČ Košice – Sever – Ján Mathé - bod 18a. 

 
Hlasovanie č. 3:  za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 1.  

 Navrhovaný bod 18a bol zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za vypustenie pôvodného bodu 18 rokovania: Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ 
Košice – Sever na rok 2012. 

 

Hlasovanie č. 4:  za - 17 ,  proti – 1 ,  zdrţal sa – 0.  
 Pôvodný bod č. 18 bude vypustený z programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Spracovanie komparatívnej analýzy - bod 18. 

 
Hlasovanie č. 5:  za - 17 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 1.  

 Navrhovaný bod 18 bol zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie bodu: Návrh na zrušenie Uznesenia č. 45/2011 o zriadení Redakčnej rady zo 

dňa 25.8.2011 -  bod 18b. 

 
Hlasovanie č. 6 :  za - 18 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 0.  

 Navrhovaný bod bude zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za návrh presunúť bod programu: Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2011 pôvodne 
zaradený ako bod 11 za bod 7 a označiť ho ako bod 7a. 

 

Hlasovanie č. 7:  za - 17 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 1.  
 Pôvodný bod č. 11 bude zaradený v programe rokovania ako bod 7a. 
 

Do rokovacej miestnosti sa dostavila poslankyňa Andrea Miklošová. 
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Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.  

 
 Hlasovanie č. 8:  za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 

  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice –  Sever schvaľuje program XIV. zasadnutia MZ MČ Košice – 
Sever v znení: 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 
3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa o činnosti starostu MČ Košice–Sever 

5. Správa o plnení uznesení MZ 
      6. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 7.3.2012 do 20.6.2012 

      7.  Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok roku 2012 
      7a. Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2011   

      8. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých 

 dní do poslaneckej knihy 
      9. Poslanecké dni v roku 2012   

     10. Informácia o stavebných  aktivitách v MČ Košice – Sever 
     10a.Informácie z Komisie dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia 

     11.  Odmeňovanie členov komisií MZ z radov neposlancov 
     12.  Informácia o činnosti a aktivitách Senior domu 

     13.  Prerokovanie súťaţných podkladov pre výber dodávateľa telefónnej ústredne 

     14.  Zásady vykonávania finančnej kontroly 
     15.  Informácia o úprave platu starostu MČ a miestnej kontrolórky MČ 

     16.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever 
     18.  Spracovanie komparatívnej analýzy 

     18a. Osobnosť MČ Košice – Sever  -  Ján Mathé 

     18b. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 45/2011 o zriadení Redakčnej rady zo dňa 25.8.2011 
     19.  Návrh VZN o symboloch MČ Košice – Sever 

     20.  Rôzne 
-   Informácia o spôsobe vybavenia pokuty v zmysle Uznesenia č. 70/2011 MZ 

-   Informácia o technických úpravách v ZOS pre imobilných 

-   Informácia o Pošte č. 9 na Podhradovej 
-   Informácia o bankomate na Podhradovej 

-   Informácia o činnosti komisie ROEP k.ú. Severné mesto 
-   Informácia o úprave max. povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste 

 Správa pre poslancov MZ – 100 dní KPK 

      21. Interpelácie a dopyty poslancov 
      22. Záver 

 

 
4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever  

 
Správu o činnosti za obdobie od 14.3.2012 do 27.6.2012 predniesol starosta Marián Gaj. Okrem 

rozhodovacej činnosti a beţnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval osobným 

stretnutiam s občanmi MČ Košice – Sever, absolvoval pravidelné stretnutia v Dome seniorov - kaţdý 
pondelok, absolvoval osobné stretnutia s predstaviteľmi samosprávy, občianskych zdruţení a 

obchodných spoločností. Na stretnutí s námestníčkou primátora mesta Košice p. Lenártovou hovorili 
na tému OS a ZOS a o financovaní týchto zariadení, rokoval na Útvare hlavného architekta mesta 

Košice, s trhovníkmi z trhoviska Mier, kde je problém s maringotkou, v ktorej sa predávajú vajíčka.  
Mal stretnutie so zástupcami ţenského futbalového klubu v Košiciach, so zástupcami Detského klubu 

zdravotne postihnutých detí a mládeţe Ťahanovské riadky v Košiciach, s poslancami mestskej časti a 

so starostami iných mestských častí.  
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Zvolal pracovné rokovanie s vedením Správy mestskej zelene, hľadali riešenia zlepšenia údrţby zelene, 

riešenie nikomu nezverených plôch na Severe, čo sa týka kosenia. 

Osobne sa venoval stretnutiam s občanmi, ktorí podali petície na miestny úrad - obyvatelia 
Podhradovej, Kustrovej - parkovanie. Zúčastnil sa rokovaní komisie pri Rade starostov pre prípravu 

novely zákona o meste Košice. 
Návštívil Zariadenie opatrovateľskej sluţby pri viacerých neformálnych stretnutiach, oslavách, zvolal 

niekoľko jednaní s inštitúciami, občanmi a zdruţeniami ohľadne pripravovaného VZN o psoch. 

Diskutoval so zástupcami Správy mestskej zelene, stretol sa so starostom obce Ťahanovce - riešili 
Aničku a výbehy, ktoré by tam mali byť. 

Mal stretnutie so zástupcami predškolských, školských, stredoškolských a vysokoškolských inštitúcií na 
území MČ, pomáhali pri organizovaní branno-športového dňa v ZŠ na Hroncovej ulici.  

Realizoval Hokejové mestečko, vyjadril poďakovanie primátorovi mesta a agentúre GESS Production, 
ktorá zastrešila projekt Hokejové mestečko. Zúčastnil sa s primátorom Košíc v Bratislave na 

inaugurácii známky vydanej pri príleţitosti 700. výročia bitky pri Rozhanovciach. Dozrel na pokojný 

priebeh TUKEFEST-u, lebo minulý rok bol problém a organizátorovi festivalu bola uloţená pokuta. 
Zorganizoval akciu Deň detí na Severe, zorganizoval a poskytol osobný príspevok na zájazd seniorov 

na kúpalisko do Egeru. Zúčastnil sa na predstavení projektu EHMK 2013, v Spoločenskom pavilóne sa 
otvoril hlavný projekt a spustenie stavby Kasárne Kulturpark. Presadzoval poţiadavky a potreby 

mestskej časti na rokovaniach príslušných komisií mestského zastupiteľstva, na mestskom 

zastupiteľstve, na stretnutiach Rady starostov a pri mnohých osobných stretnutiach s predstaviteľmi 
mesta, námestníkmi primátora, ako aj so samotným primátorom mesta Košice. 

Po prednesení správy k nej otvoril starosta diskusiu, do diskusie sa prihlásila poslankyňa 
Zimmermannová a pýtala sa na problém s maringotkou na predaj vajec na Mieri. Starosta odpovedal, 

ţe predajcovi sa zdá, ţe platí vysoký poplatok za predajné miesto, ďalší problém je, ţe na rozdiel od 
svojej konkurencie nemá chladiace zariadenie. Zatiaľ tam zostáva, pripravuje sa revitalizácia  Mieru, 

bude sa musieť prispôsobiť hygienickým poţiadavkám. 

 
Starosta diskusiu uzatvoril a dal o prednesenej správe hlasovať, prítomných bolo 19 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 9:   za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie:    
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
berie na vedomie  
Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever. 
 
 

5.  Správa o plnení uznesení MZ  
 

 
Materiály na zasadnutie k tomuto bodu programu predloţila Jana Nováková, miestna kontrolórka MČ 

Košice – Sever, preto jej starosta Gaj odovzdal slovo. Správa o vyhodnotení plnenia uznesení zo 

zasadnutí MZ bola vypracovaná podľa vykonanej kontroly plnenia uznesení na zasadnutiach miestnej 
rady konaných dňa 25.4.2012 a 30.5.2012. Zamerala sa najmä na uznesenia z roku 2011, ktoré sú 

v platnosti a uviedla, ako sa k nim vyjadrila miestna rada.  
 

K Uzneseniu č. 46/2011 o viacúčelovom ihrisku ZŠ Polianska 1 miestna kontrolórka uviedla, ţe návrh 

miestnej rady je: uznesenie ostáva v platnosti a MR odporúča prednostovi MÚ plnenie uznesenia 
opätovne predloţiť na najbliţšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Miestna kontrolórka poţiadala o 

doplnenie prednostu MÚ, ktorý povedal, ţe poistná zmluva je zverejnená na internete, ihrisko je 
poistené v súbore. V súčasnosti Správa mestskej zelene spracúva projekt na opravu a oţivenie ihriska, 

je to zahrnuté aj v rozpočte. 
Poslanec Ţelezník – sa pýtal, či sme sa domáhali poistného plnenia a navrhol preveriť moţnosť 

poistného plnenia škôd vzniknutých v minulosti. Poţiadal právne oddelenie, aby preverilo, ako je 

koncipovaná poistná zmluva, či umoţňuje aj vymáhanie starších škôd. 
Odpovedal prednosta MÚ – riaditeľka školy opomenula nahlásiť poistné udalosti a vzniknuté škody, 

škody neboli zadokumentované, nebola prizvaná polícia. 
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Uznesenie č. 70/2011 – ide o disciplinárne konanie voči poslancovi Šmídovi – miestna rada navrhla 

vypustiť zo sledovania, lebo bolo splnené,  p. Šmída pokutu uhradil. 
 

K Uzneseniu č. 90/ 2012 - hovorí o zriadení Rodinného centra v Dennom centre - miestna kontrolórka 

uviedla, ţe termín 15.5.2012 je nevyhovujúci, výkon uznesenia bol pozastavený, uznesenie miestne 
zastupiteľstvo potvrdilo aţ 30.5.2012, odporúča predĺţiť termín. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

Poslanec Ţelezník sa vyjadril k Uzneseniu č. 90/2012 – pokladá ho za platné a vykonateľné tým, ţe ho 
starosta podpísal, pán starosta a pán prednosta ignorujú jednomyseľný prejav vôľe zástupcov 

občanov MČ Košice – Sever a neplnia si svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z uznesenia, navrhol, 
aby sa skonštatovalo, ţe toto uznesenie nie je plnené. 

 
P. Zimmermannová - vyjadrila sa k Uzneseniu č. 27/ 2011 - navrhuje uznesenie ponechať v platnosti, 

ale vypustiť zo sledovania.  

P. Filipko povedal, ţe k tomu istému uzneseniu má iný návrh, navrhuje zmeniť termín na priebeţne. 
P. Zimmermannová - stiahla svoj návrh a podporila návrh uznesenia predloţený poslancom Filipkom.  

Prednosta MÚ – sa spýtal, či by nebolo lepšie toto uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie, lebo mu 
pripadá nejasné. 

Poslanec Dobránsky sa vyjadril k Uzneseniu č. 90/2012 -  uznesenie je platné, ak je vôľa a Rodinné 

centrum sa zriadi do 30.6.2012, nevidí problém v nedodrţaní termínu, poslanci nebudú ţiadať vyvodiť 
sankcie voči prednostovi MÚ. 

Poslanec Ţelezník – vyslovil uznanie, ţe úrad excelentne pripravil výzvu aj výberové konanie na 
Rodinné centrum, ale aţ po prijatí uznesenia, to je základná výhrada, táto príprava mala byť ešte 

predtým. 
Odpovedal mu starosta - Uznesenie č. 90/2012 bolo postúpené na preskúmanie zákonnosti 

prokurátorovi.  
 

Starosta diskusiu k tomuto bodu uzatvoril. 

 

Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia aj so zapracovaným  novým návrhom (bod č. 5). 
 

Z rokovacej miestnosti sa vzdialili p. Novitzká a p. Vágási. 
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 10:   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie:  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 

 1.  berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
 

 2.  konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie číslo:   
27,  36, 46, 51, 65, 69 / 2011 
80, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92 / 2012 
 

3. konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia a zároveň ich vypúšťa zo 
sledovania:   78, 79, 81, 88, 93 / 2012 

 
4.  ruší a vypúšťa zo sledovania uznesenia číslo: 
    70, 71, 72, 76, 77 /2012 
 

5.  konštatuje, že Uznesenie č. 90/2012 nie je plnené v zmysle znenia uznesenia.  
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6.  Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 7.3.2012 do 20.6.2012 
 

 
Starosta poţiadal miestnu kontrolórku, aby uviedla svoj materiál. Miestna kontrolórka povedala, ţe 

vypracovala správu, v ktorej zhrnula svoju činnosť - vypracovala Zásady vykonávania finančnej 

kontroly pri hospodárení s finančnými prostriedkami MČ Košice – Sever, vypracovala Správu o plnení 
uznesení zo zasadnutí MZ, odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2011 pred jeho 

rokovaním v zastupiteľstve, v rámci kontrolnej činnosti vykonala kontrolu trhovísk. Ďalej vypracovala 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2012, v súčasnosti robí kontrolu inventarizácie 

majetku a záväzkov mestskej časti. Zúčastňovala sa na zasadnutiach miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva a vykonávala ďalšie činnosti vyplývajúce z funkcie 

kontrolórky mestskej časti. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju ukončil. 

 
Poslanec Ţelezník ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

berie na vedomie  
 
Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever za obdobie od 
07.03.2012 do 20.06.2012. 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11:   za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
7.  Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok roku 2012 

 

 
Starosta odovzdal slovo miestnej kontrolórke, ktorá povedala, ţe Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. 

polrok bol vypracovaný 5. júna 2012, zverejnený 6. júna 2012. Poslancom ho zaslala spolu s ostatnými 
materiálmi. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju ukončil. 

Poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever na 2. 
polrok roku 2012 
 
a poveruje 
 
miestnu kontrolórku Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa 
Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2012.   
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Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 12:   za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
7a.  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2011 
 

Starosta informoval, ţe včera zasadala Finančná komisia MZ MČ Košice – Sever. O jej rokovaní 
informovala poslankyňa Dobránska – finančná komisia sa zaoberala Záverečným účtom MČ Košice - 

Sever za rok 2011 a odborným stanoviskom miestnej kontrolórky k tomuto záverečnému účtu. Komisia 
prijala uznesenie – finančná komisia odporúča MZ MČ Košice - Sever prijať s výhradami Záverečný 

účet MČ Košice – Sever za rok 2011, prijala 2 opatrenia na odstránenie nedostatkov v celoročnom 

hospodárení. 
 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto nehlásil, tak sa ujal  slova a povedal, ţe uznáva 2 
porušenia - z kapitálových výdavkov pouţili cca 900 EUR na projekty KPK, ktoré neboli rozpočtované a 

k 31.12.2011 boli prekročené záväzky nad zákonný limit 15 % príjmov mestskej časti. Zdôraznil, ţe 

miestnemu úradu ţiadna finančná ujma nevznikla, o čom svedčí aj správa audítorky, ktorá konštatuje, 
ţe nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané 

výsledky rozpočtového hospodárenia MČ Košice – Sever za rok 2011. 
 

Poslankyňa Dobránska prečítala návrh uznesenia: 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 16 ods. 8 zákona                     
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
 
  1)  Berie na vedomie : 

1. Stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu MČ Košice – Sever za   
 rok 2011 
2. Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Mestskej 
 časti Košice – Sever ku dňu 31.12.2011 
3. Hodnotiacu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever za rok 2011 
4. Výročnú správu MČ Košice - Sever za rok 2011 

                
  2)  Schvaľuje :  

a)   Celoročné hospodárenie MČ Košice - Sever  za rok 2011 s  výhradami 
b)   Prebytok rozpočtu MČ Košice - Sever vo výške 15 423,78 € 
c)  Prevod prebytku rozpočtu MČ Košice - Sever vo výške 15 423,78 € do rezervného 

 fondu MČ Košice - Sever 
d)   Účtovnú stratu Mestskej časti Košice – Sever za rok  2011 vo výške  - 77 076,02 € 
e)   Preúčtovanie účtovnej straty za rok 2011 zápisom 428/431 vo výške 77 076,02 €. 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 16 ods. 11 zákona                     
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
 
schvaľuje 
 
Opatrenia na odstránenie nedostatkov v celoročnom hospodárení: 
 

a)  Návrh rozpočtu MČ Košice – Sever na rozpočtový rok pripraviť a predložiť    
poslancom na schválenie v miestnom zastupiteľstve najneskôr 60 dní pred 
začiatkom rozpočtového roka 
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b)   Štvrťročne predkladať poslancom písomnú informáciu o záväzkoch Mestskej 
časti Košice – Sever po lehote splatnosti, a to do 15 dní po ukončení štvrťroku 
 
T: v texte 
Z: prednosta MÚ 

 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať ako o celku. Prítomných pri hlasovaní bolo 19 

poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13:   za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
  

8.  Správa o stave  vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 
     poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

 

Starosta dal slovo prednostovi MÚ, ktorý informoval, ţe posledný zápis bol dňa 14. decembra 2011, od 
tohto dátumu sa neudiali ţiadne zmeny, ţiadne dopyty v poslaneckej knihe neboli zaznamenané. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto diskusiu uzatvoril.  

 
Poslanec Ţelezník ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 

berie na vedomie  
 
Správu o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 
poslaneckých dní do poslaneckej knihy.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. Prítomných bolo 19 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 14:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 4,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

9.  Poslanecké dni v roku 2012 

 
Prednosta MÚ predloţil časový plán poslaneckých dní v roku 2012, starosta otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. Prihlásil sa poslanec Filipko – chce navrhnúť, aby sa poslanci nahlásili do 4.7.2012 mailom 
alebo telefonicky na sekretariáte, navrhuje zmenu miesta konania poslaneckých dní v Dennom centre 

na Obrancov mieru 2, bude to dostupnejšie miesto pre občanov a navrhol doplniť ďalšie termíny na 

všetky moţné voľné stredy, a to 12.9., 26.9., 24.10., 21.11., 28.11. a 19.12.2012. 
 

Poslankyňa Zimmermannová povedala, ţe treba zabezpečiť informovanosť občanov o tom, ţe sa 
zmenilo miesto konania poslaneckých dní. 

 
Starosta upozornil - vzhľadom nato, ţe poslanci vypustili z rokovania bod 18 Návrh zmeny 

Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012, poslanecké dni sa nebudú môcť uskutočniť, 

lebo od júla sa Denné centrum zatvorí, keďţe nebudú prostriedky na jeho prevádzku.  
 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

schvaľuje 
 

1. zmenu miesta konania poslaneckých dní v roku 2012 namiesto v zasadačke 
Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, do budovy 
Denného centra -  Senior domu, Obrancov mieru č. 2 

 
2. harmonogram termínov konania poslaneckých dní v roku 2012 a doplňuje ho 

o termíny: 12.9., 26.9., 24.10., 21.11., 28.11. a 19.12.2012. 
 
 T: od 4.7.2012 
 

Starosta  dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 19 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15  za - 18,  proti – 0,  zdrţal sa – 1,     
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
10.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 

Informoval vedúci Oddelenia rozvoja mestskej časti p. Hučko. Informácia bola podaná v písomnej 
forme na základe uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva.  

Pokiaľ by poslanci mali záujem dozvedieť sa podrobnosti alebo vidieť nejaké podklady, môţu sa 
dostaviť na Oddelenie rozvoja mestskej časti. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa prihlásil poslanec Ţelezník a upozornil na 
balkón na Podhradovej a padajúcu omietku, ktorá ohrozuje chodcov. Reagoval p. Hučko -  ak sa jedná 

o havarijný stav, oddelenie rozvoja môţe dať písomný podnet na stavebný úrad, aby nariadil 

vlastníkovi vykonať nevyhnutnú údrţbu stavby. 
Poslanec Dobránsky – chce sa spýtať, v akom stave riešenia je komunikácia za Národnou triedou. 

Odpovedal p. Hučko – pôvodná poţiadavka mestskej časti v pláne opráv na rok 2012 bola oprava 
tohto asfaltového koberca ako celku, mesto Košice nemá finančné prostriedky na riadnu opravu, ako 

dočasné riešenie bude v mesiaci júl vysypaná táto komunikácia asfaltovou drťou. 

Prednosta MÚ informoval o novej aktivite na Obrancov mieru –  jedná sa o 57 parkovacích miest, 
rozloţili to na 2 etapy, mesto Košice potvrdilo transfer 25 000 EUR na vybudovanie týchto nových 

parkovacích miest. Parcely sme dostali za 1 EURO do nájmu s tým, ţe po rekonštrukcii tieto parcely 
budú vrátené mestu. 

 

Rokovaciu miestnosť opustili zástupca starostu Kalanin a poslanec Szabó. 
 

Poslanec Ténai – informoval o petícii obyvateľov Mestskej časti Košice - Sever, ţiadajú zmeny v 
územnom pláne mesta Košice, chcú zabrániť tomu, aby v zóne rodinných domov vyrástli bytovky. 

Zozbieralo sa skoro 1 200 podpisov a bola odovzdaná na Magistráte mesta Košice. Obyvatelia prejavili 
obrovskú snahu a záujem riešiť tieto problémy, preto pripravil návrh uznesenia o vytvorení pracovnej 

skupiny, ktorá by zadefinovala koncepciu rozvoja MČ Košice – Sever v oblasti výstavby a rozvoja 

obytných domov na najbliţších 10 rokov. 
 

Poslanec Filipko – doplnil poslanca Ténaia, ţe aj podľa Komisie dopravy, výstavby, investícií a 
ţivotného prostredia táto pracovná skupina by mohla vytvárať isté výstupy v koncepcii, ktoré by sa 

predkladali ako návrhy na zmeny alebo doplnky územného plánu MČ Košice – Sever. Pokračoval, ţe v 

rámci tohto bodu by chcel upraviť Uznesenie č. 27/ 2011 – navrhuje jeho zrušenie a prijatie nového 
uznesenia s mierne pozmeneným textom. 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a poţiadal návrhovú komisiu, aby postupne prečítala návrhy 
jednotlivých uznesení. 
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice - Sever.  
 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 17 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 16  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 1,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov Mestskej časti Košice – 
Sever, ÚHA, stavebného úradu, poslancov, obyvateľov a iných odborníkov za účelom 
zadefinovania koncepcie rozvoja MČ Košice – Sever v oblasti výstavby a rozvoja obytných 
domov na najbližších 10 rokov. 

 
T:   10. september 2012 
Z:   prednosta MÚ 

 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať, prítomných bolo 17 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 17  za -12,  proti – 0,  zdrţal sa – 5,     
    uznesenie bolo prijaté.  
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

1.  ruší Uznesenie č. 27/2011 z V. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 9.6.2011 
2. žiada prednostu MÚ, aby miestny úrad v súčinnosti s ÚHA mesta Košice a na 
základe odporúčaní Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia 
vytipoval lokality, v ktorých by mohli byť vybudované parkovacie domy alebo plochy 
na parkovanie a zistené skutočnosti predložil miestnemu zastupiteľstvu na najbližšom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

 
T:   priebežne 
Z:   prednosta MÚ 
 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať, prítomných bolo 17 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 18  za -17,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,     
    uznesenie bolo prijaté.  
 
 

10a.   Informácie z Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia 
 

Starosta odovzdal slovo predsedkyni Komisie dopravy, výstavby, investícií a ţivotného prostredia p. 
Zimmermannovej. Povedala, ţe ju teší, ţe sa viac zaujímame o svoje ţivotné prostredie, o to, čo sa 

kde stavia. Vidíme, ţe developeri stavajú, ako si zmyslia a nemáme moţnosť ovplyvniť to, lebo zákony 
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sú na ich strane. Stavebný zákon nám nepraje, ÚHA nemá veľký vplyv. Ako poslanci majú jedinú 

moţnosť, vstupovať do konania, keď sa pripravuje územný plán. Územný plán mesta Košice je na 

dlhé roky v príprave. Treba vstúpiť do jednania s ÚHA a tlačiť aj miestny úrad do aktivít, aby ÚHA na 
našu mestskú časť vytipoval nejaké regulatívy. Mali by sme zmapovať územie, kde je zahustenie a 

zástavba akéhokoľvek druhu ešte moţná. Je za vytvorenie pracovných skupín, mestská časť musí 
definovať svoje urbanistické ciele – rozsah, zákazy, definovať regulatívy pre rôzne typy osídlenia. 

 

K tejto téme sa vyjadril ešte poslanec Košičan. 
 

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

Návrh uznesenia: 
  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
  
berie na vedomie  
 
informácie z Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia.  

 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať, prítomných bolo 16 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 19  za -16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,     
    uznesenie bolo prijaté.  
 
 

11. Odmeňovanie členov komisií MZ z radov neposlancov 
 

Tento bod rokovania uviedol prednosta MÚ, ktorý povedal, ţe miestna rada na svojom 

predchádzajúcom zasadnutí odporučila tento materiál posunúť do miestneho zastupiteľstva. Nakoľko 
bod č. 18 Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 bol vypustený z 

programu rokovania, je na zváţenie, čo ďalej.  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril a prešiel k 
ďalšiemu bodu.  

 
 

12.  Informácia o činnosti a aktivitách Senior domu 

  
Starosta na úvod povedal, ţe poslancom bol zaslaný materiál – Návrh rozpočtu Rady seniorov Košice – 

Sever na rok 2012, kde sú naplánované a schválené aktivity v minimálnej oklieštenej forme, taktieţ 
klubové aktivity. Bod o zmene rozpočtu bol z programu vypustený, hoci bol prísľub miestnej rady, ţe 

sa o tom bude rokovať. Starostovi bolo na finančnej komisii vytknuté, ţe do rozpočtovej zmeny bol 
zahrnutý poplatok za autobus na kúpalisko do Egeru pre seniorov a nebolo to rozpočtované. Rovnaká 

situácia by nastala v piatok, kedy mali seniori opekať na Bankove, chce sa tomu vyhnúť a preto túto 

akciu ruší. 
 

Poslankyňa Dobránska navrhla podporiť aktivity seniorov a predniesla návrh, aby 3000 EUR na 
Mimoklubové aktivity seniori dostali a navrhla, z ktorých finančných prostriedkov by to mohli presunúť. 

Prečítala návrh uznesenia, podľa ktorého sa zniţuje poloţka 22 Verejné obstarávanie o sumu 2000 

EUR a poloţka 41 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi sa zniţuje o sumu 1000 EUR. 
Starosta zaujal stanovisko, ţe touto zmenou sa zablokuje 6 výberových konaní na výstavbu parkovísk, 

detských ihrísk, na stravné lístky, ktoré sa majú v tomto roku uskutočniť. Doplnil ho prednosta MÚ – 
ide o nadlimitné zákazky, všetky súťaţe pôjdu cez Vestník verejného obstarávania prostredníctvom 

autorizovanej osoby. Bez verejnej súťaţe nemôţe pokračovať v aktivitách, ktoré boli nastavené. 

 
Poslankyňa Dobránska - zohľadnila pripomienku a predniesla iný návrh. 

 
Starosta Gaj vyhlásil 10 – minútovú prestávku.  

Z rokovacej miestnosti odišli poslanci Vladimír Sedlák a Peter Berta.  
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Po skončení prestávky starosta  pokračoval v rokovaní. 

 
Poslanec Filipko – informoval, ţe s poslancom Beňom rokovali so zástupcami Rady seniorov, ich 

poţiadavky boli trochu nadsadené, ale uspokoja sa aj s niţšou sumou a určia si priority. 
 

Poslanec Ţelezník poloţil otázku prednostovi MÚ, či v súvislosti s výberovými konaniami neuvaţuje o 

spolupráci s inými mestskými časťami, napr. pri výbere stravy, či to nie je cesta ako zníţiť náklady.  
Prednosta odpovedal, ţe minulý týţdeň sa uskutočnilo stretnutie s prednostami niektorých úradov, 

stravné lístky uţ majú všetci vysúťaţené. 
 

Poslankyňa Dobránska prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
berie na vedomie predloženú správu a schvaľuje 
 
 a) Zmenu programového rozpočtu MČ Košice - Sever v Programe 4: Kultúra a šport, 
podprogram 4.2. Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov, klasifikácia 08.2.0., položka 
14 - Mimoklubové aktivity seniorov, navyšuje na sumu 3000,- €. 
 
b) Zmenu programového rozpočtu MČ Košice - Sever v Programe 5: Prostredie pre život, 
podprogram 5.4.,  klasifikácia 08.1.0., položka 6 - Svojpomocná výstavba detského ihriska 
- spoluúčasť 20%,  znižuje o sumu 1000,- €.  
 
c) Zmenu programového rozpočtu MČ Košice - Sever v Programe 6: Sociálne služby, 
podprogram 6.2., klasifikácia 09.5.0.2., položka 2 - Energie, voda a komunikácie, znižuje o 
sumu 1000,- €. 
 
d) Zmenu programového rozpočtu MČ Košice - Sever v Programe 6: podprogram 6.3., 
klasifikácia 10.7.0. položka 1 - Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi, znižuje o sumu 
1000,- €. 

 
Do diskusie sa prihlásil prednosta MÚ a ţiadal, aby sa komplexne vyriešil aspoň Senior dom. Ak je 
záujem realizovať Prímestský letný detský tábor, je nevyhnutné zaoberať sa tou časťou rozpočtovej 

zmeny, ktorú navrhli. Ohľadne prevádzky Senior domu miestna rada odporučila, aby sa na správcu 
Senior domu vyčlenilo 3000 EUR. Je mu ľúto, ţe poslanci nechcú o kompromise ani diskutovať, nieto 

ho schváliť. Miestna rada nebola uznášaniaschopná, finančná komisia len vzala na vedomie prečítané 
informácie a dnes bol tento bod z programu vypustený. Nerozumie, prečo nemôţu o rozpočte reálne 

diskutovať.  

 
Poslanec Košičan predniesol procedurálny návrh na ukončenie diskusie. 

 
Starosta dal o procedurálnom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 13 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 20 za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,     
    návrh bol prijatý. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý prečítala poslankyňa Dobránska. 

Prítomných bolo 13 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 21 za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 1,     
    uznesenie bolo prijaté. 
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13.  Prerokovanie súťažných podkladov pre výber dodávateľa telefónnej ústredne 

 

Tento bod uviedol prednosta MÚ - ako je uvedené v dôvodovej správe, úrad zápasí s tým, ţe v 
súčasnosti nie je moţné sa dovolať na miestny úrad, nefungujú všetky telefóny, ústredňa nefunguje, 

opraviť sa nedá, zamestnanci medzi sebou nemôţu komunikovať. Tento stav je neprijateľný. Miestna 
rada odporučila, aby úrad pripravil výzvy, výber dodávateľov a predloţil tento návrh miestnemu 

zastupiteľstvu. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, diskusiu uzatvoril. 

 
Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia, starosta dal o ňom hlasovať. Keďţe sa jednalo o 

nesprávny návrh, hlasovanie č. 22 bolo zmätočné. 
 

Poslanec Ţelezník prečítal  správny návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie a odporúča miestnemu úradu zverejniť výzvy na účasť vo výberovom 
konaní týkajúce  sa: 

a) poskytnutia telekomunikačných a dátových skužieb 
b) vybudovania štrukturovanej kabeláže v budove miestneho úradu. 

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

 

 Hlasovanie č. 23 za - 10,  proti – 1,  zdrţal sa – 2,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
  
14.   Zásady vykonávania finančnej kontroly 
 

Starosta odovzdal slovo miestnej kontrolórke. Povedala, ţe k Zásadám vykonávania finančnej kontroly 
pri hospodárení s finančnými prostriedkami priloţila aj dôvodovú správu a vyjadrenie miestneho 

úradu, ţe predloţený návrh povaţuje za zbytočne duplicitný. 

Novela zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite účinná od 1. marca 2012 
kladie veľký dôraz na predbeţnú finančnú kontrolu, ktorú má vykonávať mestská časť. Predbeţnou 

finančnou kontrolou je uţ aj vystavenie objednávky, uţ to je začiatok finančnej operácie. Miestna 
kontrolórka vysvetlila, čo ju viedlo k vypracovaniu Zásad vykonávania finančnej kontroly. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Poslanec Filipko – spýtal sa prednostu MÚ, v čom vidí nedostatok tohto materiálu, zásady finančnej 

kontroly musia byť spracované buď ako vnútorná smernica alebo ako zásady prijaté zastupiteľstvom. 
Vidí iba 2 riešenia - buď prijať zásady tak, ako sú vypracované alebo ich doplniť a prijať na najbliţšom 

zastupiteľstve. 
Prednosta MÚ – odpovedal p. Filipkovi, nemá zmysel vytvárať nový dokument, ktorý je opisom 

zákona, zákony sa neopisujú, na zákony sa odvoláva, súhlasí však s tým rozvinúť na konkrétne 

podmienky miestneho úradu detaily, ktoré zákon nerieši. 
 

Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský – v mestskej časti existuje taký 
právny stav, ţe stále platí VZN o kontrole z roku 1991, ktoré je uţ preţité. Je na úvahe miestneho 

zastupiteľstva, čo s VZN - navrhoval by ho zrušiť, prípadne prijať nové, doňho by sa mohli 
subsumovať aj tieto navrhované zásady. Potom sú tu ešte Zásady hospodárenia mestskej časti, ktoré 

sa odvolávajú v časti finančnej kontroly na ustanovenia zákona č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite. Zdôraznil, ţe mu chýba komplexný pohľad na kontrolu. 
Poslanec Filipko dal procedurálny návrh na prerušenie rokovania v tomto bode, pokračovať budú na 

najbliţšom zastupiteľstve.  
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O 18.00 hod. sa do rokovacej miestnosti dostavil poslanec Martin Skalický. 

 
Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Filipka, prítomných bolo 14 poslancov. 

 
 Hlasovanie č. 24 za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,  1 nehlasoval,   
    návrh bol prijatý. 
 
 

15.  Informácia o úprave platu starostu MČ a miestnej kontrolórky MČ 
 

Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ. Povedal, ţe dôvodová správa bola poslancom predloţená, 
bolo upovedomené aj miestne zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí. Podľa údajov zverejnených 

Štatistickým úradom SR bolo nutné navýšiť plat p. starostovi a p. kontrolórke, a teda treba hľadať 

dodatočné zdroje. 
 

Prednosta pokračoval a pripomenul, ţe v marci vyhlásil, ţe sa vzdáva svojho platu. Prehlásil, ţe 
odmieta robiť zo seba „šaška“ a nebude podpisovať ďalšie darovacie zmluvy a dodatky k nim, ktorými 

svoj plat venoval na rôzne akcie konané v mestskej časti. 

 
Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Kuczik a spýtal sa prednostu, čo tým chcel povedať. 

Prednosta MÚ – poslanci nechcú rokovať o rozpočte, nepozná dôvody, čo je na tomto rozpočte zlé, 
nepozná argumenty, nediskutujú o ňom komplexne, zamestnanci si nezaslúţia, ţe o rozpočte, ktorý 

urobili, nechcú poslanci rokovať. 
 

Starosta vyzval prednostu, aby zváţil svoj polovičný pracovný úväzok a pracoval na plný úväzok. 

Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta diskusiu uzatvoril.   
 

Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
berie na vedomie  
 
informáciu o úprave platu starostu MČ a miestnej kontrolórky MČ. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, prítomných bolo 13 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 25 za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 1,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
 

16.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever 

 
Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ, ktorý skonštatoval, ţe na ekonomickom oddelení, kde je 5 

zamestnancov, sú funkčné len 3 počítače, na oddelení rozvoja mestskej časti majú síce počítače 
všetci, ale nie sú schopní otvoriť ţiaden mapový podklad, väčšina počítačov má 6-7 rokov, bola 

darovaná alebo delimitovaná z Magistrátu, máme aj počítače, ktoré sú dobré. Server nevyhovuje,  3. 

poschodie ani nemá kábel, aby sa mohlo napojiť na intranet, nevedia sa napojiť na sieť. 
Poslanec Dobránsky - sa spýtal v čom je 17 – palcový monitor nevyhovujúci pre právne oddelenie. 

Odpovedal p. Gibóda, vedúci kancelárie starostu - nie je nevyhovujúci z hľadiska jeho veľkosti, ale z 
pohľadu toho, ţe tieto monitory majú viac ako 7 rokov a postupne odchádzajú, v tomto volebnom 

období uţ odišli 3 monitory. 
Poslanec Filipko – mestská časť je tieţ členom CassoviaInfo, nie sú tam ţiadne moţnosti vykryť nejakú 

techniku, nevieme napísať nejaké projekty? 
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Prednosta MÚ – tento stav konzultoval aj na Magistráte s oddelením informatiky, prisľúbili, ţe nejaké 

vyradené počítače posunú na úrad. 

Poslankyňa Zimmermannová – prečo nezamenia počítače na KPK s počítačmi na Oddelení rozvoja 
mestskej časti, čo má KPK za činnosť, ţe musí mať najlepšie počítače? 

Odpovedal prednosta MÚ – KPK dostáva rôzne maily, preposiela ich príslušným oddeleniam, KPK 
skenuje mnoţstvo dokumentov, KPK je napojené v rámci siete ako jediné pracovisko na všetky 

informačné systémy. 

Poslanec Kuczik – ak je taký havarijný stav v oblasti výpočtovej techniky, prečo sa kúpilo multifunkčné 
zariadenie za 4460 EUR na KPK, keď sa dajú kúpiť multifunkčné zariadenia za cenu o polovicu niţšiu, 

hoci moţno o triedu niţšie. 
Prednosta MÚ – KPK je špičkové pracovisko, ktoré dokáţe obslúţiť kaţdého klienta, skenovať kaţdú 

poštu. Z oddelenia rozvoja mestskej časti chcú tieţ urobiť špičkové pracovisko, nielen po odbornej, ale 
aj po technickej stránke. 

Poslanec Kuczik poloţil doplňujúcu otázku – či rozpočet na rok 2012, z ktorého sa čerpalo 4460 EUR 

na nákup multifunkčného zariadenia bol schválený? Má zato, ţe išlo o veľkú kapitálovú poloţku bez 
krytia. 

Poslanec Skalický – sa spýtal, či sa neuvaţovalo s prenájmom multifunkčného zariadenia.  
Vyjadril sa prednosta, ţe uvaţovali o operatívnom lízingu, avšak vţdy išlo o nejaké predraţenie, 

kopírku dostali na splátky, do súťaţe dali podmienku, ţe chcú 5 rovnakých splátok. 

 
Starosta uzatvoril diskusiu a poţiadal poslanca Ţelezníka, aby prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
prehľad a stav výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice - Sever.  

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

 
Hlasovanie č. 26 za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,     
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 

18.  Spracovanie komparatívnej analýzy 
 

Starosta odovzdal slovo poslancovi Ţelezníkovi, ktorý poţiadal o zaradenie tohto bodu. Povedal, ţe je 
toho názoru, ţe mestskej časti chýba nejaká systémová zmena. 

 
Prečítal návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

ukladá prednostovi MÚ MČ Košice - Sever  
 
 a)      aby zabezpečil spracovanie komparatívnej analýzy vynaložených finančných 
           nákladov na správu Mestskej časti Košice – Sever s porovnateľnými nákladmi
         MČ Nad jazerom, Sídlisko Ťahanovce, KVP a Dargovských hrdinov, 
 
 b)   aby analýza obsahovala porovnanie jednotlivých položiek prevádzkových a 
       mzdových nákladov, 
 
 c)     aby spracovanú analýzu predložil na najbližšej schôdzi miestnej rady. 
 
Zdôraznil, ţe mu ide o celkom jednoduchú analýzu, podľa jeho názoru na správu mestskej časti sa 

vynakladajú vysoké náklady, treba rozmýšľať o systémovej zmene, v poslednej dobe sa redukoval 
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počet zamestnancov, ale priestory ostali, má informáciu, ţe pán starosta má 5 kancelárií. Túto 

informáciu uviedol na pravú mieru p. Gibóda – vedúci kancelárie starostu.  

Doplnil ho starosta, ţe do jeho priestorov sa neinvestoval ani cent, keď bol v Šebastovciach alebo v 
Baške, tak sa za svoje priestory hanbil.   

Poslanec Skalický – konštatoval, ţe na Severe sa na všetko čerpá z rozpočtu, všetky obce a mestské 
časti na rekonštrukciu čerpajú z fondov. 

Prednosta MÚ – reagoval, ţe čerpáme aj z fondov, hlavne v sociálnej oblasti sa nám darí. Má záujem 

urobiť analýzu, ale musí vedieť, čo má porovnávať, načo má byť analýza zameraná. Či na počet 
obyvateľov, na počet zamestnancov, alebo na výmeru v budove, kde úrad sídli. 

 
Poslanec Ténai dal procedurálny návrh na ukončenie diskusie, pán prednosta s p. Ţelezníkom si  

vydiskutujú obsah analýzy. Starosta dal o ňom hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 27 za - 11,  proti – 0,  zdrţal sa – 2,     
   návrh bol prijatý. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia prečítaného p. Ţelezníkom, prítomných bolo 13 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 28 za - 9,  proti – 0,  zdrţal sa – 4,     
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
18a. Osobnosť MČ Košice – Sever  -  Ján Mathé 

 
Tento bod programu uviedla poslankyňa Zimmermannová. Pripomenula, ţe pred necelým mesiacom 

odišla vo veku nedoţitých 90 rokov osobnosť našej mestskej časti aj mesta Košice, sochár Ján Mathé. 

Bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov prvej povojnovej generácie slovenských sochárov. Diela z 
jeho tvorby sa nachádzajú v našej mestskej časti, jedným z nich je Odpočívajúca rodina na Námestí 

nádeje. Predniesla návrh, aby bol daný podnet, aby Námestie nádeje bolo premenované na Námestie 
Jána Mathého. 

 

Prečítala návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

žiada starostu MČ Košice - Sever, aby predložil informáciu o vykonaní potrebných krokov 
k tomu, aby Námestie nádeje bolo premenované na Námestie Jána Mathého.  
 

T:   najbližšie zasadnutie MZ 
Z:   starosta MČ 
 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ténai – povedal, ţe povaţuje Jána Mathého za najvýznamnejšieho 
sochára pochádzajúceho z Košíc, navrhol, aby sa na Severe urobila výstava – na Mieri na Námestí 

nádeje, prípadne putovná výstava v meste Košice. Budúci rok sú Košice Európskym hlavným mestom 
kultúry, mohli by sme podať projekt na Ministerstvo kultúry SR, vyčleniť budúci rok vo finančnej a 

kultúrnej komisii peniaze nato, aby sme zabezpečili výstavu jeho prác a zviditeľnili tohto Severana, 

ktorý tu zanechal nejakú stopu. Poţiadal dvoch mestských poslancov – p. starostu a p. Filipka, aby to 
predniesli v kultúrnej komisii mesta Košice.  

Starosta upresnil, ţe termín na predkladanie projektov EHMK 2013 je do 15. októbra 2012.  
P. Filipko poţiadal p. Ténaia, aby im pripravil materiál na mestské zastupiteľstvo, ktoré bude 17. 

septembra 2012. Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu.  
Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia. 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, prítomných bolo 12 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 29 za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,     
   uznesenie bolo prijaté. 
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18b. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 45/2011 o zriadení Redakčnej rady zo dňa 25.8.2011 
 

Starosta dal slovo poslancovi Ţelezníkovi, ktorý povedal, ţe takmer presne pred rokom - dňa 
29.6.2011 bola zriadená Redakčná rada, ktorá mala kontrolovať a schvaľovať obsah a spôsoby 

informovanosti občanov prostredníctvom oficiálnej webovej stránky a tlačovín vydávaných MČ Košice – 

Sever. Keďţe do dnešného dňa sa zainteresovaným stranám nepodarilo nájsť formu Redakčnej rady, 
ktorú by pán starosta akceptoval, rozhodol sa ako predkladateľ tejto iniciatívy podať návrh na 

zrušenie predmetného uznesenia.  
 

Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 
ruší   
 
Uznesenie č. 45/2011 o zriadení Redakčnej rady zo dňa 25.8.2011. 
 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, prítomných bolo 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 30 za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,     
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
19.  Návrh VZN o symboloch MČ Košice – Sever 

 

Starosta odovzdal slovo prednostovi MÚ – miestny úrad spracoval návrh VZN č. 47/2012 o erbe a 
vlajke MČ Košice - Sever, materiál bol priloţený k pozvánke. 

Doplnil ho vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský – návrh nie je predkladaný 
za účelom, aby ho dnes zastupiteľstvo schvaľovalo, on ešte neprešiel procesom verejnej diskusie a 

vyhodnotenia pripomienok. Ide o pracovný návrh, ktorý prešiel Komisiou mediálnou, kultúry, školstva, 

mládeţe a športu MZ MČ Košice - Sever ako návrh. Výstupom z dnešného zastupiteľstva by malo byť 
odporúčanie, aby návrh VZN bol daný na verejné pripomienkovanie s tým, ţe po vyhodnotení 

pripomienok v spolupráci s komisiou kultúry bude predloţený na najbliţšie plánované rokovanie 
miestneho zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie. 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju uzatvoril. 

 

Poslanec Ţelezník prečítal návrh uznesenia. 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   
 

berie na vedomie  
 
návrh VZN o symboloch Mestskej časti Košice – Sever a odporúča ho spolu s 
pripomienkami prejednať v komisiách a v miestnej rade a následne návrh nariadenia 
zverejniť a po vyhodnotení pripomienok v spolupráci s jednotlivými komisiami predložiť 
upravený návrh na prejednanie na najbližšom plánovanom miestnom zastupiteľstve.  

 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, prítomných bolo 12 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 31 za - 12,  proti – 0,  zdrţal sa – 0,     
   uznesenie bolo prijaté. 
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     20.  Rôzne 

 
-   Informácia o spôsobe vybavenia pokuty v zmysle Uznesenia č. 70/2011 MZ 

 

Starosta informoval, ţe uznesenie je splnené, poslanec Šmída pokutu zaplatil. 
Nikto z poslancov nemal k tejto záleţitosti ţiadne pripomienky, preto starosta pristúpil k ďalšej téme. 

 
-   Informácia o technických úpravách v ZOS pre imobilných 

 

Starosta skonštatoval, ţe písomná informácia bola poslancom zaslaná a odovzdal slovo prednostovi 
MÚ, ktorý informoval, ţe Oddeleniu sociálnych vecí sa podarilo vybaviť kompenzačnú pomôcku -  

schodiskový výťah do ZOS. Z toho dôvodu je potrebné vykonať v rámci bezbariérovosti v ZOS 
Ťahanovské riadky 91 drobné stavebné úpravy. Chceli tam montovať nejaké madlá, dali dolu starý 

obklad, pričom zistili obrovské plesne, museli časť omietky opraviť a robiť sanačné nátery. Tento 
havarijný stav si vyţaduje navýšiť rozpočet o 500 - 600 EUR. 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Miroslav Košičan. 
 

Starosta poţiadal mandátovú komisiu, aby sa vyjadrila k uznášaniaschopnosti  zasadnutia MZ. 
Mandátová komisia skonštatovala, ţe v rokovacej miestnosti je prítomných 11 poslancov, teda miestne 

zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. Z tohto dôvodu starosta Marián Gaj rokovanie XIV. zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva ukončil. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za 
účasť a poprial pekný večer. 

 
Košice, 27.06.2012 

 
Zapísala:  

 

Iveta Pankovičová 
Zapisovateľka      „podpísaná“ 

              ................................................... 
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Poslanec      „podpísaný“ 
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Jaroslav Polaček 

Prednosta      „podpísaný“ 
                                                                  ................................................... 

 

 
 

Marián Gaj  
Starosta      „podpísaný“ 
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