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  Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: streda, 18. apríla 2012, od 17.00 do 20.30 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 23 

 
Počet prítomných:   21 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  

 

Počet neprítomných:  2   
poslankyňa Andrea Miklošová a poslanec Martin Skalický sa  

ospravedlnili 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 XII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 
poslancov, hostí aj prítomných občanov Mestskej časti Košice - Sever. 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 Vladimíra Vágásiho.  
Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 

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

 

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

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 
 

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

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zloţení: Viliam Beňo, Andrej Dobránsky a  
Pavol Ţelezník    
 
mandátovú komisiu v zloţení:  Jozef Filipko. Ladislav Kuczik a  
Bartolomej Szabó. 

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

Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Dobranského, p. Maczejkovú a p. Pustaiovú, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
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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. 

 

Poslankyňa Dobránska podala návrh na doplnenie programu o bod Rodinné centrum a navrhla zaradiť 
ho ako bod 6.  

 
Poslankyňa Zimmermannová navrhla do bodu Rôzne doplniť ešte 2 odráţky: 

 VZN - kosenie 

 Prehľad výpočtovej techniky na Miestnom úrade MČ Košice – Sever 

 
Poslanec Beňo navrhol v bode Rôzne prerokovať: Zmeny v zloţení miestnej rady MČ Košice – Sever. 
 

Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta otvoril diskusiu k programu rokovania. 
 

Poslanec Gürtler sa prihlásil do diskusie a poukázal na čl. V. bod 10 Rokovacieho poriadku Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, podľa ktorého v mimoriadnych a odôvodnených 
prípadoch môţe byť do programu rokovania MZ zaradený so súhlasom MZ materiál, ktorý z váţnych 

dôvodov nemohol byť prerokovaný v MR alebo v príslušných komisiách a nemohol byť doručený spolu 

s pozvánkou na rokovanie. Opýtal sa poslankyne Zimmermannovej a poslanca Beňa, či povaţujú svoje 
návrhy za tak mimoriadne a odôvodnené a opätovne sa opýtal poslanca Beňa, či zmeny v miestnej 

rade sú tak nepodstatné, ţe môţu byť prerokované v bode Rôzne. Všetky tieto návrhy by mali byť 
zdôvodnené, ţe sú tak mimoriadne, aby boli so súhlasom MZ zaradené ako nové body v programe. 

  

Vyjadrila sa poslankyňa Zimmermannová – ešte nebol odsúhlasený programový rozpočet, sú tam 
niektoré zaujímavé poloţky, ešte stále nemá harmonogram zasadnutí MZ, nevie, kedy bude plánované 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva a predmetné body programu navrhla, aby bolo dosť času 
diskutovať o týchto problémoch. 

 
Starosta sa vyjadril k harmonogramu riadnych zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever na rok 2012, ktorý bol prerokovaný na miestnej rade a rozposlaný všetkým poslancom. 

 
Poslanec Beňo sa vyjadril, ţe tento bod navrhol zaradiť po dohode poslaneckých klubov. 

  
Poslanec Gürtler zdôraznil, ţe postupuje v zmysle zákona a ak bude prijaté takéto rozhodnutie, bude v 

rozpore s Rokovacím poriadkom MZ MČ Košice – Sever.  

 
Poslanec Filipko sa vyjadril, ţe poslanci rozhodnú hlasovaním, ktoré body sa do programu zaradia. 

 
Starosta dal slovo miestnej kontrolórke, ktorá uviedla, ţe rokovací poriadok má na mysli písomný 

materiál, tu sa jedná o zaradenie nových tém do programu rokovania.  
 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a dal hlasovať za  jednotlivé návrhy. 

 
Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Miroslav Košičan, pri hlasovaní bolo prítomných 19 

poslancov.  
 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod 6 – Rodinné centrum. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 17,  proti – 0,  zdrţal sa – 2.  
 Navrhovaný bod 6 bol zaradený do programu rokovania. 
 

Po tomto hlasovaní sa  do rokovacej miestnosti dostavil poslanec Branislav Gajdoš, prítomných bolo 20 

poslancov. 
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Hlasovanie za návrh poslankyne Zimmermannovej - doplnenie bodu Rôzne o ďalšiu odráţku: 

 

 VZN - kosenie 

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

 Navrhovaná téma bude zaradená do bodu Rôzne. 
 

Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Richard Šmída, prítomných bolo 21 poslancov. 

 
Hlasovanie za návrh poslankyne Zimmermannovej - doplnenie bodu Rôzne o ďalšiu odráţku: 

 
      -   Prehľad výpočtovej techniky na MÚ 

 
Hlasovanie č. 4:  za - 19 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 2.  

 Navrhovaná téma  bude zaradená do bodu Rôzne. 
 

Hlasovanie o návrhu p. Beňa – doplniť do bodu Rôzne – Zmeny v zloţení miestnej rady MČ Košice – 

Sever. 
 

Hlasovanie č. 5:  za - 12 ,  proti – 2 ,  zdrţal sa – 7.  
 Navrhované doplnenie bolo zaradené do bodu Rôzne. 
 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever so zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.  
 

 Hlasovanie č. 6:  za - 19,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 
  program rokovania bol schválený. 
 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XII. 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. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu 
5. Prerokovanie Uznesení č. 73, 74 a 75/2012 prijatých na XI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

dňa 14.3.2012, ktorých výkon bol pozastavený 
6. Rodinné centrum 

7. Rôzne 
- Informácia o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas        

poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

-   Senior dom – aktivity a prevádzka v roku 2012 
 Hokejové mestečko 2012 

 VZN – kosenie 

 Prehľad výpočtovej techniky na MÚ 

 Zmeny v zloţení miestnej rady MČ Košice - Sever 

8. Interpelácie a dopyty poslancov 

9. Záver 
 

 

 
4.  Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu 
 

Tento bod programu uviedol prednosta MÚ a povedal, ţe bol zaradený z dvoch dôvodov. Zákon o 
meste Košice stanovuje strop pre poslancov a zástupcu starostu. Opätovne poţiadal, aby poslanci 
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prehodnotili svoje odmeňovanie, nakoľko finančné prostriedky mestskej časti sú poddimenzované a 

kaţdé ušetrené euro bude prínosom pre občanov mestskej časti.  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 
Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia:  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
schvaľuje  
 
úpravu Uznesenia č. 35/2011 v bode 7 nasledovne: 
 
(7) Stanovuje mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu vo výške 1/12 z 10 – násobku 
minimálnej mzdy platnej k 1.1. príslušného kalendárneho roku s platnosťou od 1.1.2012.  
Ostatné ustanovenia Uznesenia č. 35/2011 ostávajú v platnosti. 
 
Poslanec Gürtler namietal retroaktivitu tohto uznesenia a citoval § 25 zákona o obecnom zriadení.  
Poslanci by mohli zváţiť, či svoj mandát nebudú vykonávať za symbolickú odmenu. 

 
Prečítal návrh uznesenia za platformu 7 statočných. 

 
Návrh uznesenia:  

 
Odmena poslanca MZ MČ Košice - Sever je 1 EURO mesačne, t.j. 12 EUR ročne. 
 

O slovo sa prihlásil zástupca starostu Kalanin a uviedol, ţe ak bude prijatý návrh, ktorý prečítal 
poslanec Beňo, finančné prostriedky ušetrené na odmene zástupcu starostu dá na zriadenie a 

fungovanie Rodinného centra, ktoré navrhuje poslankyňa Dobránska. 

 
Prednosta MÚ poukázal na § 25 ods. 9 zákona o obecnom zriadení a poţiadal poslancov, aby ho 

zohľadnili pri úprave Zásad odmeňovania. 
 

Starosta skonštatoval, ţe rozpočtovaná je správna výška, len je to v rozpore s uznesením. 

Poslanec Beňo uviedol, ţe vypúšťa zo svojho návrhu uznesenia slová „s platnosťou od 1.1.2012“. 
 

Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský upozornil, ţe v zmysle uznesenia, 
ktoré sa navrhuje zmeniť, uţ došlo v priebehu tohto roka k reálnemu plneniu. 

 
Poslanec Filipko navrhol doplniť do uznesenia bod, ţe ak sa uplatní odmena zástupcu starostu, 

zástupca starostu nebude poberať poslaneckú odmenu.  

 
Navrhol krátku prestávku, aby pripravili uznesenie. 

 
Starosta Gaj vyhlásil 5 – minútovú prestávku. Po skončení prestávky pokračoval v rokovaní. 

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
schvaľuje  
 
úpravu Uznesenia č. 35/2011 v bode 7 nasledovne: 
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(7) Stanovuje mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu vo výške 1/12 z 10 – 
násobku minimálnej mzdy platnej k 1.1. príslušného kalendárneho roku. Ak celková ročná 
odmena zástupcu starostu dosiahne zákonom stanovené maximum, ostatné odmeny 
v príslušnom roku mu nebudú vyplácané. Zástupca starostu nepoberá odmeny uvedené 
v bode 4 Uznesenia č. 35/2011. 
 
Pôvodný text bodu 7 sa ruší. 
Ostatné ustanovenia Uznesenia č. 35/2011 ostávajú v platnosti. 
 
Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia, ktorý predloţila platforma 7 statočných. 
 

Návrh uznesenia:  

 
Odmena poslanca MZ MČ Košice - Sever je 1 EURO mesačne, t.j. 12 EUR ročne. 
 
Starosta dal hlasovať najprv o návrhu predloţenom poslancom Gürtlerom, prítomných pri hlasovaní 

bolo 19 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 7:   za - 2,  proti – 12,  zdrţal sa – 5, 

    návrh nebol schválený. 
 

Starosta dal hlasovať o návrhu predloţenom poslancom Beňom. 
 

Hlasovanie č. 8:   za - 17,  proti – 2,  zdrţal sa – 0, 
    návrh bol prijatý. 
 

  
5.  Prerokovanie Uznesení č. 73, 74 a 75/2012 prijatých na XI. zasadnutí Miestneho        

      zastupiteľstva dňa 14.3.2012, ktorých výkon bol pozastavený  

 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a povedal, ţe ako uţ uviedol v prerokovaní na miestnej rade, 

domnieva sa, ţe tieto uznesenia nie sú výhodné pre obec.  
Poţiadal vedúceho oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovského, aby zhrnul formálne 

nedostatky uznesení. Okrem základného dôvodu, ţe starosta sa domnieva, ţe tieto uznesenia sú pre 

obec zjavne nevýhodné, z hľadiska formálneho sa javia ako nevykonateľné, a to z nasledovných 
dôvodov: 

  
K uzneseniu č. 73/2012 – MZ týmto uznesením schválilo úpravu programového rozpočtu, ale keď sa 

toto uznesenie prijalo, ešte ţiadny programový rozpočet na rok 2012 schválený nebol, mala sa 
schváliť úprava návrhu, ale nie úprava rozpočtu na rok 2012.  

 

K uzneseniu č. 74/2012 – MZ schválilo príjmy a výdavky a nič viac. Uznesenie musí mať súvislosť so 
znením celého schvaľovaného dokumentu, malo byť v ňom teda uvedené, ţe MZ schvaľuje 

programový rozpočet na rok 2012 v znení tak ako tvorí prílohu uznesenia a nie len vybrané poloţky 
rozpočtu.   

 

K uzneseniu č. 75/2012, ktorým sa obmedzila právomoc starostu vykonávať zmeny rozpočtu – došlo 
k nepresnosti v označení bodu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktorý sa mal meniť. 

Navrhovateľ mal na mysli v časti VII § 23 zmeniť bod 4 a nie bod 5, ktorý sa nakoniec uznesením 
zmenil, to znamená ţe v platnosti ostalo aj pôvodné ustanovenie bodu 4 a poslanci schválili v bode 5 - 

0,1% z rozpočtu schváleného zastupiteľstvom, čo zasa vnáša pochybnosť o vykonateľnosti uznesenia. 
Okrem toho z formálneho hľadiska v schválenom uznesení nebol označený, resp. chýbalo označenie 

odseku 4  paragrafu 11 zákona o obecnom zriadení. 

 
Poslanec Beňo sa vyjadril, ţe  čo sa týka uznesení 73 a 74 nestotoţňuje sa s týmto názorom, lebo 

schvaľovali programový rozpočet ako dokument, ktorý bol predloţený. Čo sa týka uznesenia č. 75, 



Zápisnica zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever, konaného dňa 18.04.2012                              strana   
 
Overili: 

7 

nevie, čo je právne relevantné, lebo písomné uznesenie predloţil a mal to tam opravené na bod 4, 

moţno, ţe prečítal bod 5, ale myslí si, ţe písomné vyhotovenie má väčšiu váhu ako to, čo bolo 

prečítané. 
 

S faktickou pripomienkou sa prihlásil poslanec Gürtler – nie je mu zrejmé, ktoré návrhy sú dôleţitejšie, 
či ústne alebo písomné, ak dôjde k rozporu medzi tým, čo bolo napísané a čo bolo prečítané, aj do 

budúcnosti si treba vyjasniť túto otázku.  

Vedúci oddelenia Stavrovský zdôraznil, ţe poslanci boli odkázaní nato, čo bolo prečítané a zdvihli ruku 
zato, čo bolo prečítané a prednesené ako návrh uznesenia. Texty uznesenia majú byť jednoznačné 

a určité, aby boli nespochybniteľné a reálne vykonateľné. 
 

Poslanec Šmída – poţiadal vedúceho oddelenia Stavrovského, ak pouţíva nejaké argumenty, či je 
niečo platné alebo nie, aby sa oprel o zákon a nie o logiku. 

 

P. Stavrovský oponoval, ţe argumentov povedal dosť. Záleţí však na tom, či sa s nimi vedia poslanci 
stotoţniť a prijať ich, alebo nie. Jeho povinnosťou však je upozorniť nato, čo povaţuje zo svojej 

pozície za dôleţité preto, aby mohli poslanci kvalifikovane a so znalosťou veci rozhodnúť. 
 

Poslanec Šmída navrhol 5 - minútovú prestávku. Starosta dal o návrhu na vyhlásenie prestávky 

hlasovať. Návrh bol prijatý. 
 

Po skončení prestávky pokračoval v rokovaní. 
 

Poslanec Beňo prečítal nový návrh Uznesenia č. 75/2012. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
úpravu „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami“ v bode 4 § 23 časť VII. 
nasledovne: Štatutárny zástupca v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu 
(rozpočtové opatrenia) vykonáva zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami 
do výšky 0,1 % rozpočtu schváleného miestnym zastupiteľstvom, bez zmeny príjmov 
a výdavkov v rozpočte. O vykonaných zmenách bude štatutárny zástupca informovať 
miestnu radu a následne písomne miestne zastupiteľstvo. 
 
Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský vysvetlil – keďţe je to nový, resp. 

upravený návrh uznesenia, pôvodne prijaté znenie majú poslanci moţnosť zrušiť alebo tým, ţe ho 
nepotvrdia, stratí platnosť. 

 

Starosta diskusiu k tomuto bodu uzatvoril a poţiadal návrhovú komisiu o návrhy uznesení. 
 

Poslanec Beňo prečítal návrh Uznesenia č. 73/2012 z XI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. d) 
Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov podľa Zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov  
 
schvaľuje úpravu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012 nasledovne:  

C) Finančné operácie príjmové  kategória 450  poloţka 454  podpoloţka 001 Prevod 

     peňaţných fondov z rezervného fondu - poloţka sa mení na 60 500. 
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Program 1:  podprogram 1.1.1.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Mier:  

poloţka 1 – 450 
poloţka 4 – 1 200              

poloţka 7 - 500  
poloţka 8 – 2 000 

 

Program1:  podprogram 1.1.2.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Merkúr: 
poloţka 5 – 500 

poloţka 6 - 275               
poloţka 7 – 3 000 

 
Program1:  podprogram 1.5.  klasifikácia 06.1.0.  Rozvoj bývania: 

poloţka 1 - 500  

 
Program 2:  podprogram 2.1.  klasifikácia 05.1.0.  Nakladanie s odpadmi: 

poloţka 1 písm. a) - 500 
 

Program 3:  podprogram 3.1.1.  klasifikácia 04.5.1.  Cestná doprava: z toho 

poloţka 8 – 4 750 
 

Program 3:  podprogram 3.1.1.  klasifikácia 04.5.1. 
poloţka 2 v kapitálových výdavkoch – 15 000 

poloţka 6 v kapitálových výdavkoch – 15 000 
 

Program 4:  podprogram 4.1.  klasifikácia 09.1.1  Predškolská výchova 

poloţka 1 - 600 
 

Program 4: podprogram 4.2.  klasifikácia 08.2.0.  Kultúrne sluţby 
poloţka 8 – 1 800  premenovaná na Kultúrne akcie v DC – podpora záujmových krúţkov v 

DC 

 
Program 4:  podprogram 7.1.  klasifikácia 09.1.2.  Základné školy 

poloţka 2 - 800 
 

Program 5:  podprogram 5.2.1.  klasifikácia 05.6.0.  Ochrana ŢP inde neklasifikovaná 

poloţka 1 – 2 000 
 

Program 6:  podprogram 6.1.1.  klasifikácia 10.2.01.  Zariadenie opatrovateľskej sluţby – 
celoročný pobyt s opatrovateľskou sluţbou (ZOS) 

poloţka 8a - 5 000 
poloţka 11 – 1 000 

poloţka 12 – 1 000 

poloţka 15 – 1 000 
poloţka 16 – 5 000 

poloţka 26 v kapitálových výdavkoch – 2 500 
 

Program 6:  podprogram 6.1.3.  klasifikácia 10.2.0.2.  Opatrovateľská sluţba seniorov 

        v byte občana (OS) 
poloţka 3 – 950 

poloţka 4 – 1 300 
poloţka 5 – 1 000 

 
Program 6:  podprogram 6.2.  klasifikácia 09.5.0.2.  Senior dom  

poloţka 3 – 2 000 

poloţka 4 – 1 500 
poloţka 5 – 1 500 
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poloţka 6 v kapitálových výdavkoch - 0 

poloţka 7 v kapitálových výdavkoch – 2 500 

poloţka 8 v kapitálových výdavkoch - 0  
 

Program 7:  podprogram 7.1.1.  klasifikácia 01.1.1.6.  Obce 

poloţka 5 – 10 000 
poloţka 6 -    1 500 

poloţka 7 -    1 334 
poloţka 8 -    3 000 

poloţka 11 – 10 000 

poloţka 12 -  49 396 
poloţka 12a – 11 749 

poloţka 22 -   3 000 
poloţka 28 -  450 

poloţka 32 – 1 500 
 

poloţka 21 v kapitálových výdavkoch – 0 

poloţka 27 v kapitálových výdavkoch – 2 500 
poloţka 29 v kapitálových výdavkoch -  2 500 

poloţka 36 v kapitálových výdavkoch -  1 500 
 

 

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 9:   za - 18,  proti – 2,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo potvrdené. 
 
 

Poslanec Beňo prečítal  návrh Uznesenia č. 74/2012 z XI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. d) 
Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov podľa Zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov  
 

a) Schvaľuje 

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012 nasledovne: 
 

 

Beţné príjmy ............................................. 1 207 085 € 
Kapitálové príjmy .................................................... 0 € 

Finančné operácie ........................................... 60 500 €  
Príjmy spolu : ..................................... 1 267 585 € 

Beţné výdaje  ............................................ 1 207 085 € 
Kapitálové výdaje ........................................... 60 500 € 

Finančné operácie .................................................. 0  € 

Výdaje spolu: . .................................... 1 267 585 € 
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b)  Berie na vedomie 

 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2013 a 2014 nasledovne: 
 

                                                                      2013                  2014 

Beţné príjmy 1 234 700 €  1 234 800 € 
Kapitálové príjmy 0 €  0 € 

Finančné operácie      0 €  0 € 
Príjmy spolu : 1 234 700 € 1 234 800 € 

Beţné výdaje  1 234 700 € 1 234 800 € 
Kapitálové výdaje  0 €  0 € 

Finančné operácie  0  € 0 € 

Výdaje spolu : 1 234 700 € 1 234 800 € 
 

 
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 10:   za - 18,  proti – 2,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo potvrdené. 
 
Poslanec Beňo prečítal  návrh Uznesenia č. 75/2012 z XI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
úpravu „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami“ v bode 5 § 23 časť VII nasledovne: 
Štatutárny zástupca v súlade s § 11 ods.  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu (rozpočtové opatrenia) vykonáva zmeny 
rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami do výšky 0,1 % rozpočtu schváleného miestnym 
zastupiteľstvom, bez zmeny príjmov a výdavkov v rozpočte. O vykonaných zmenách bude štatutárny 
zástupca informovať miestnu radu a následne písomne miestne zastupiteľstvo. 
 
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 11:   za - 0,  proti – 0,  zdrţal sa – 20, 

    uznesenie nebolo potvrdené. 
 

Poslanec Beňo prečítal  nový návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
úpravu „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami“ v bode 4 § 23 časť VII. 
nasledovne: Štatutárny zástupca v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu 
(rozpočtové opatrenia) vykonáva zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami 
do výšky 0,1 % rozpočtu schváleného miestnym zastupiteľstvom, bez zmeny príjmov 
a výdavkov v rozpočte. O vykonaných zmenách bude štatutárny zástupca informovať 
miestnu radu a následne písomne miestne zastupiteľstvo. 
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Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 12:   za - 18,  proti – 2,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
       
 
6.  Rodinné centrum 

 
Tento bod uviedla poslankyňa Dobránska. Keďţe v mestskej časti chýba materské centrum, oslovila 2 

najväčšie občianske zdruţenia v meste, ktoré prevádzkujú takéto zariadenia, a to – občianske 
zdruţenie Haliganda a občianske zdruţenie Stonoţka. Občianske zdruţenie Haliganda nemá záujem 

o vytvorenie ďalšieho materského centra. So zástupkyňou Občianskeho zdruţenia Stonoţka Ing. 
Nigutovou sa dňa 20.3.2012 boli pozrieť v Dennom centre, kde bol prítomný aj starosta a ukázal im 

všetky priestory. Na základe toho, ţe tieto priestory sú vyhovujúce, vypracovali projekt. Toto OZ 

prevádzkuje 2 zariadenia, jedno v MČ Košice – Juh a druhé v MČ Košice – Staré mesto. V MČ Košice – 
Juh funguje presne na takomto princípe ako by bolo v Senior dome, kde sa rodičia s deťmi delia 

o priestory s dôchodcami. Dôchodcovia nie vţdy vyuţívajú priestory, takţe mamičky, ktoré sú na 
materskej s deťmi by sa tam mohli stretávať v utorok, štvrtok a v piatok od 9.00 do 11.30 hod. Potom 

by hračky upratali a mohli by tam pokračovať aktivity pre dôchodcov. Rodinné centrum Stonoţka by 

vyčlenilo z vlastných zdrojov 300 EUR. 
 

Prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
ukladá 
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever zabezpečiť zriadenie „Rodinného centra“ v Dennom 
centre, Obrancov mieru č. 2 v spolupráci s občianskym zdruţením Rodinné centrum Stonoţka – 
Košice, podľa projektu, ktorý je prílohou tohto uznesenia. 
 
Termín:   15.5.2012 
Zodpovedný:   prednosta MÚ MČ Košice - Sever 
 
Poslanec Beňo mal faktickú poznámku – ak bude toto uznesenie prijaté, má pripravený návrh 
uznesenia na zmenu programového  rozpočtu. 

  
Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Gürtler – 7 statočných podporuje aktivity v prospech 

detí, ale musí byť jasne povedané, z ktorej poloţky ideme zobrať 820 EUR.  
 

Starosta sa vyjadril, ţe rodinné centrum plánovali z dlhodobého hľadiska vytvoriť v suteréne,  poslanci 

však škrtli z investičných aktivít 33 000 EUR, vyčlenených na úpravu suterénu, kde by vznikli nové 
priestory, ktoré by sa mohli prenajímať, kde by boli aktivity pre mamičky, mladé rodiny a deti. Súhlasí 

s vyuţívaním priestorov v čo najširšej miere, ale v Senior dome je určitý reţim. Pripustil, ţe 
doobedňajšie prednášky nie sú aţ tak navštevované ako pondelňajšie stretnutia so starostom, takţe 

by tam rodinné centrum mohlo vzniknúť. Nato nadväzuje téma, čo ďalej so Senior domom, obáva sa, 

ţe môţe dôjsť aj ku krajnému riešeniu a z dôvodu nedostatku financií na jeho prevádzku, ho bude 
musieť zatvoriť. Starosta povedal, ţe v bode Rôzne nanesie financovanie Denného centra 

a zabezpečenie jeho prevádzky a jeho aktivít. 
O slovo sa prihlásil prednosta MÚ – povedal, ţe materské centrum je spoločný záujem, spýtal sa 

poslancov, ktorí vykonávali funkciu aj v minulom volebnom období, prečo v roku 2009 neprešiel návrh 
p. Jakubíkovej – predsedkyne poslaneckého klubu SDKÚ – DS na zriadenie materského centra, ktorý 

uvaţoval so spoluprácou s Rodinným centrom Stonoţka – Košice. Nevie sa dopátrať, čo sa stalo, ţe 

takýto nekonfliktný návrh neprešiel. Oboznámil poslancov, ţe na miestny úrad prišla aj ţiadosť od 
detskej organizácie Frigo, ktorá hľadá vhodné priestory. 
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Vyjadril sa poslanec Ţelezník – pamätá si, ţe p. Jakubíková prišla s iniciatívou pomáhať týraným 

ţenám v spolupráci s organizáciou Fenestra. 

Poslanec Filipko sa domnieva, ţe to stroskotalo na hľadaní vhodného priestoru, malo to byť na Mieri. 
 

Poslanec Beňo v rámci diskusie prečítal návrh uznesenia na úpravu programového rozpočtu v prípade, 
ak poslanci schvália Rodinné centrum. 

 
Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
schvaľuje  
úpravu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012 nasledovne: 
 
Program 7: Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 01.1.1.6. Obce, poloţka 12 Odmeny poslancom - 

úpravu zo sumy 49 396 EUR na sumu 48 296 EUR 
 

Program 6: Sociálne sluţby, Aktivita č. 2, funkčná klasifikácia 09.5.0.2., poloţka 8 Materské centrum 
v beţných výdavkoch - úpravu zo sumy 0 EUR na sumu 1 100 EUR. 

 
 
Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu a poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy uznesení. 

Poslanec Beňo zhrnul, ţe v tomto bode boli predloţené 2 návrhy na uznesenie a prečítal prvý návrh. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
ukladá 
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever zabezpečiť zriadenie „Rodinného centra“ 
v Dennom centre, Obrancov mieru č. 2 v spolupráci s občianskym zdruţením Rodinné 
centrum Stonoţka – Košice, podľa projektu, ktorý je prílohou tohto uznesenia. 
 
Termín:   15.5.2012 
Zodpovedný:   prednosta MÚ MČ Košice - Sever 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 13:   za - 20,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 
    uznesenie bolo prijaté. 
       
 
Poslanec Beňo prečítal druhý návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia:  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
schvaľuje  
úpravu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012 nasledovne: 
 
Program 7: Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 01.1.1.6. Obce, poloţka 12 Odmeny 

poslancom - úpravu zo sumy 49 396 EUR na sumu 48 296 EUR 
 

Program 6: Sociálne sluţby, Aktivita č. 2, funkčná klasifikácia 09.5.0.2., poloţka 8 
Materské centrum v beţných výdavkoch - úpravu zo sumy 0 EUR na sumu 1 100 EUR. 
 

Pred hlasovaním sa starosta spýtal miestnej kontrolórky, či zmena schváleného programového 
rozpočtu nemusí byť vyvesená 15 dní pred konaním MZ na úradnej tabuli. Miestna kontrolórka 
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odpovedala, ţe návrh rozpočtu má byť vyvesený 15 dní na úradnej tabuli, zmeny rozpočtu nie. Zmeny 

rozpočtu sa môţu v priebehu kalendárneho roka robiť neobmedzene. 
 

Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 14:   za - 20,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
       
 

7.  Rôzne 

 
 Informácia o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných 

počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy 

 
Starosta udelil slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, ţe do poslaneckej knihy nepribudol ţiaden dopyt 

alebo podnet občanov, z uvedeného dôvodu nepredkladá ţiadnu novú informáciu o stave vybavenia. 
Staré podnety boli vyriešené. 

 

 
-   Senior dom – aktivity a prevádzka v roku 2012 

 
Slova sa ujal starosta Gaj a povedal, ţe mu bola doručená zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov. 

Vzhľadom na články o Senior dome, publikované v denníku Korzár, informoval o niektorých záveroch 

zasadnutia Rady seniorov: 
 - ţiadajú mediálne ospravedlnenie v denníku Korzár, čo sa uţ uskutočnilo, 

 - ţiadajú o povolenie, aby seniori mohli po dohode osláviť svoje meniny alebo narodeniny v Senior 
   dome, kde by si mohli doniesť vlastné pohostenie, 

 - ţiadajú starostu, aby do Senior domu zavítal jeden deň v týţdni aj poobede, 
 - nesúhlasia s odmenami poslancov vo výške 45 000 EUR, 

 - odporúčajú, aby bol v Senior dome zavedený výber členských poplatkov, 

 - navrhujú usporiadať posedenie s jubilantmi vo veku od 65 rokov vyššie. 
 

Správca p. Boldi, ktorý zabezpečuje celú prevádzku Senior domu – otváranie, zatváranie, upratovanie, 
obsluhu a prevádzkuje tam barové okienko, úrad nestojí nič. Aby dokázal prevádzku udrţať, ponúka 

tovar za ceny, ktoré sa však seniorom zdajú vysoké. V minulosti to bolo zadarmo, celú konzumáciu 

a aktivity (výlety, kúpaliská, púte) hradil úrad, mal nato vyčlenených cca 20 000 EUR. Personál – 
zamestnanec úradu stál 9 300 EUR (mzda a odvody). Tento rok je na činnosť vyčlenená suma 1 800 

EUR. Celé fungovanie Senior domu nie je  vyfinancované, od októbra kávu dotuje starosta, obáva sa, 
ţe p. Boldi povie, ţe nie je ochotný kvôli nízkej rentabilite tam zotrvať a prevádzku udrţať. 

Starosta otvoril diskusiu ako vidia poslanci zabezpečenie chodu, aktivít a zabezpečenie aspoň časti 

poţiadaviek seniorov. 
Starostu doplnil prednosta MÚ – ak nenájdu riešenie, uvaţujú Senior dom zatvoriť, nemá pracovníka, 

ktorý sa tam bude starať o majetok, ktorý objekt bude stráţiť, upratovať, nemá dosť zamestnancov, 
aby vyčlenil osobu, ktorá by tam 12 hodín denne a aj cez víkendy zabezpečovala bezpečný chod 

prevádzky. Nikto tam zadarmo upratovať nebude, v minulosti tam chodili upratovačky, celý chod bol 
úplne iný. Na tejto prevádzke sa ušetrilo veľa finančných prostriedkov, je potrebné navrhnúť, ako by 

táto prevádzka mala fungovať a zabezpečiť, aby sa majetok zverený mestom Košice nezničil. 

 
Poslanec Filipko – sa vyjadril, ţe je prekvapený a sklamaný, ţe starosta očakáva riešenie od poslancov. 

Nechápe, prečo tam úrad nepresunie zamestnanca z Kancelárie prvého kontaktu, napríklad v sobotu si 
niečo prídu vybaviť 3-4 ľudia. V iných mestských častiach vyuţívajú aktivačných pracovníkov. Namietal 

proti pouţívaniu názvu Senior dom, je to Denné centrum, Kluby dôchodcov zanikli a vznikli Denné  

centrá, aj v legislatíve je to tak upravené. Bol veľmi rozhorčený, keď vyšiel ten článok, dôchodcovia sú 
právom urazení. K otázke členského povedal, ţe keď dôchodcovia chcú členské, nech sa zavedie 

znova, bude istý príspevok na kávu. Riešenia takto od stola hneď nepovie, keby boli poslanci dostali 
o tomto probléme aspoň elektronickú informáciu, moţno by predloţili riešenia. Ak máme na energie 

v tej budove, personálne zabezpečenie sa dorieši. 
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Starosta reagoval, ţe stav zamestnancov na úrade sa zníţil na 25+1, nemá personál, ktorý by riešil 6 

dní v týţdni Denné centrum, ktorého súčasťou je Senior dom. Zopakoval, ţe v minulosti úrad platil 

osobu, výlety, kávu a mal nato 30 000 EUR. Tento rok je oproti 30 000 EUR v rozpočte 1 800 EUR. 
 

Poslanec Šmída – musíme si ozrejmiť, ako sme sa do tejto situácie dostali, vytkol starostovi, ţe bez 
toho, aby poslancov oboznámil, čo tam ide robiť, vykonal rekonštrukciu, dal človeka a potom začal 

hľadať peniaze, zníţil sa stav zamestnancov a stále nie sú peniaze, ţiadal o vysvetlenie. 

 
Starosta mu odpovedal, ţe na miestnej rade, ktorej je členom, sa rozoberali závery z rokovania 

finančnej komisie, nebude sa opakovať.  Tam predloţil návrhy a minimálne finančné prostriedky, ktoré 
by bolo treba na činnosť. Pozýval poslancov medzi dôchodcov, aby ich oboznámili s ich perspektívou 

rozvoja činnosti v tomto zariadení. 
 

Poslanec Šmída oponoval, ţe poţiadavky dôchodcov boli predloţené aţ v deň rokovania o rozpočte na 

rokovaní MZ, čo povaţuje za úder pod pás. Teraz potvrdili rozpočet, aby vôbec rozpočet mali, peniaze 
pre dôchodcov nájdu, nepáči sa mu systém práce, ţe starosta stavia poslancov pred problém, 

ku ktorému treba okamţite prijať rozhodnutie. Berie to ako vydieranie poslancov tvrdením, ţe niečo 
zanikne. Pred zastupiteľstvom si mal zavolať vedúcich klubov, mohli to prerokovať a teraz by uţ 

rokovali so znalosťou veci. 

  
Starosta – odporučil, aby toto brali ako informáciu, aby sa do 9. mája zariadili, lebo nevie, či 15. mája 

bude Denné centrum otvorené, aby mohlo fungovať Rodinné centrum. 
 

 Prednosta MÚ pripomenul, ţe pred 2 mesiacmi na miestnej rade túto tému rozobrali. Dokonca 
konštatovali, koľko peňazí sa premrhalo na aktivity, ktoré presahovali finančné moţnosti mestskej 

časti. Rekonštrukcia stála čiastku, ktorá sa rovná zhruba ročnému platu zamestnanca, ktorý sa ušetril. 

Všetky aktivity, ktoré sa tam od septembra 2011 robia, sa robia na 99% bezplatne, vyplatili len 3 
honoráre asi 30 EUR. Nedokáţe donekonečna zohnať ľudí, ktorí budú chodiť robiť aktivity pre 

seniorov bezplatne. On je pripravený robiť zadarmo, ale nemôţe to ţiadať od iných. Môţe to fungovať 
aj tak, ţe predseda seniorov bude mať kľúče, budú si tam robiť čo chcú, nebudú mať ţiadnu aktivitu.   

 Nie je pravdou, ţe tento problém je nový, hovorí sa o ňom niekoľko mesiacov. 

 
 Starosta povedal, ţe návrh rozpočtu vytvorili s úsporou z minulého roka a z predchádzajúcich rokov, 

riešenie mali, poslanci ho zmenili, schválili Rodinné centrum, ale z čoho sa má všetko financovať. 
 

Poslankyňa Dobránska sa pýtala, o ktorej poloţke v Programe 4: Kultúra a šport Kultúrne akcie 

v rámci Denného centra hovoríme, finančná komisia dostala rozpočet, kde bolo 2 400 EUR, 
schválených bolo 1 800 EUR, pýtala sa, či je problém tých 600 EUR, o ktoré túto poloţku zníţili. 

 
 Starosta odpovedal, ţe 2 400 EUR bolo na dotáciu kávy a v 30 poloţkách, o ktorých poslanci mali 

rozhodnúť, boli zahrnuté aktivity dôchodcov. 
  

Starosta Gaj vyhlásil 5 – minútovú prestávku. Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Dobránska. 

 
Starosta po skončení prestávky pokračoval v rokovaní k téme Senior dom. 

 
Starosta vyhlásil, ţe dôchodcovia sú pre poslancov zaujímaví len pred voľbami, takto vníma prístup 

poslancov k seniorom. 

 
Poslanec Ţelezník dal procedurálny návrh, aby sa diskusia k tomuto bodu ukončila, lebo nikam 

nevedie. Starosta dal hlasovať, prítomných bolo 17 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15:   za - 14,  proti – 2,  zdrţal sa – 1, 
    návrh bol prijatý. 
       

Starosta diskusiu k tejto téme ukončil a prešiel k ďalšej téme. 
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 Hokejové mestečko 2012 

 

Starosta oznámil, ţe ak budú peniaze z mesta, Hokejové mestečko bude. Otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. Prihlásil sa poslanec Filipko  - chce dať do pozornosti, ţe práve mesto je zdroj, od ktorého by 
sme mohli získať prostriedky na vykrytie schodku fungovania opatrovateľskej sluţby a na fungovanie 

Denného centra. Pozrel si účelové prostriedky, ktoré boli poskytnuté mestským častiam v minulom 
roku. Namiesto Hokejového mestečka by sme mali poţiadať o peniaze pre seniorov. 

 

Starosta vysvetlil, ţe mesto Košice má záujem o Hokejové mestečko a primátor ho poţiadal 
o spoluprácu pri usporiadaní šampionátu. Starosta im dal podmienku, ţe ak prinesú určitý balík peňazí, 

je ochotný pomôcť. 23. apríla bude stretnutie s veľkými firmami, ak peniaze prisľúbia, Hokejové 
mestečko bude. 

Poslanec Šmída sa spýtal ako to bude tento rok s prenajatím plôch. Starosta povedal, ţe dajú včas 
vedieť a obrátil sa naňho s otázkou, či mu môţe s organizovaním pomôcť. Poslanec Šmída prisľúbil 

pomoc. 

 
 

 
 VZN – kosenie 

 

Tento bod uviedla poslankyňa Zimmermannová, ktorá ho ţiadala zaradiť. Prešli sme rozpočet mestskej 

časti, všade je málo peňazí, ale občania ţiadajú kosiť. Chce poţiadať prednostu MÚ o vypracovanie 
VZN, ktoré by situáciu vyriešilo tak, ţe mestská časť by nemusela platiť, ale dotknuté subjekty by si 

kosenie museli zabezpečiť samy. 
Zamestnanec Oddelenia rozvoja mestskej časti p. Hučko upozornil na VZN č. 2 mesta Košice 

o zakladaní, údrţbe a ochrane zelene, v ktorom sú presne určené podmienky pre správu, ochranu, 
údrţbu aj funkcia Správy mestskej zelene. 

Poslankyňa Zimmermannová pokračovala, ţe tých, ktorí nekosia, treba k tomu vyzvať a keď nepokosia 

sankcionovať. Medzi blokmi ako je gymnázium na Hlinkovej sa nekosí nikdy. Je to veľká plocha, ľudia 
z panelákov sa sťaţujú, ţe ich obťaţuje senná nádcha. Občania by chceli, aby sa tí, čo majú veľké 

plochy, o ne starali tak, ako sa musia starať o chodníky v zime. Niet takého nariadenia, ţe mestská 
časť to kontroluje a keď nie je pokosené, uloţí pokutu. Treba to riešiť donucovacím spôsobom. 

Poslanec Filipko navrhol, aby sa k tomuto problému vrátili na zasadnutí Komisie dopravy, výstavby, 

investícií a ţivotného prostredia a poukázal na § 23 zákona o meste Košice, treba zvýšiť kontrolu 
dodrţiavania VZN mesta Košice.  

Poslankyňa Zimmermannová prečítala návrh uznesenia. 
P. Hučko povedal, ţe vo VZN č. 2 sú presne vyšpecifikované povinnosti správcov a vlastníkov zelene aj 

ohľadne kosenia, ide skôr o to, aby sme tlačili na Mestskú políciu, aby kontrolovala a sankcionovala 
porušovanie VZN č. 2.   

Poslankyňa Zimmermannová svoj návrh uznesenia stiahla a budú sa ním zaoberať na komisii. 

Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu. 
 

 
 

 Prehľad výpočtovej techniky na MÚ 

 

Starosta dal slovo poslankyni Zimmermannovej, ktorá uviedla, ţe v programovom rozpočte v poloţke 
č. 27 Nákup výpočtovej techniky, bola navrhnutá čiastka 4 400 EUR, ktorá sa jej zdala vysoká, z toho 

usudzuje, ţe výpočtová technika je v katastrofálnom stave. Aby sme o tejto poloţke kvalifikovane 
mohli rozhodnúť, je potrebné poznať súčasný stav výpočtovej techniky, navrhuje, aby miestny úrad 

vyhotovil prehľad výpočtovej techniky na úrade v určitom členení. 

Prečítala návrh uznesenia. Starosta otvoril diskusiu a konštatoval, ţe v rozpočte bolo navrhovaných 
4 400 EUR, ale schválených len 1 100 EUR. Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa 

nikto neprihlásil, preto diskusiu uzatvoril. Dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý ešte raz prečítal 
poslanec Beňo. 
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Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 
ukladá 
 

prednostovi miestneho úradu MČ Košice - Sever, aby vyhotovil prehľad pouţívanej 
výpočtovej techniky na MÚ Košice – Sever. 
 
Obsah prehľadu: 
PC 

1. oddelenie, na ktorom sa pouţíva 
2. názov, resp. označenie procesoru 
3. veľkosť RAM 
4. veľkosť HDD 

 
T: do najbliţšieho zasadnutia miestnej rady  
Z: prednosta MÚ 
 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 19 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 16:   za - 19,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
       

 

 Zmeny v zloţení miestnej rady MČ Košice – Sever 

 
Starosta dal slovo poslancovi Beňovi, poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
v zmysle  § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov  
 

odvoláva z funkcie člena miestnej rady MČ Košice – Sever  p. Františka Ténaia a 
volí za člena miestnej rady MČ Košice – Sever p. Petra Bertu.  

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa prihlásil poslanec Gürtler, poukázal na čl. III 
bod 3 Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - Sever, v zmysle ktorého poţaduje vypracovať a 

predniesť dôvodovú správu spracovateľa a predkladateľa materiálu, v ktorej bude jasne zdôvodnené, 
prečo sa navrhuje odvolanie p. Ténaia z miestnej rady a prečo sa navrhuje zvolenie p. Bertu do 

miestnej rady. Čo sa zmenilo od posledného miestneho zastupiteľstva, lebo p. Ténai sa aktívne zapájal 

na rokovaniach miestnej rady, nevynechal ani jednu, neodišiel ani z jednej a chodil na miestne rady 
pripravený. Vyzval, aby sa k tejto skutočnosti vyjadrili aj ostatní členovia miestnej rady, pán starosta 

prípadne pán prednosta.  
Starosta sa vyjadril, ţe s p. Ténaiom ako členom miestnej rady je spokojný, málokto je tak pripravený 

na zasadnutia miestnej rady. 

Poslanec Gürtler vyzval poslanca Beňa, aby sa vyjadril z akého dôvodu prednáša návrh na odvolanie p. 
Ténaia z miestnej rady. 

Poslanec Beňo odpovedal, ţe kaţdý poslanec má právo predniesť svoje stanoviská, návrhy uznesení, 
spôsobov fungovania miestnej rady, miestneho zastupiteľstva alebo mestskej časti. Vytkol starostovi, 

ţe poslanec Gürtler nedostal slovo, sám sa ozval. Dal návrh na ukončenie diskusie. 
Poslanec Kuczik upozornil pred hlasovaním poslancov - keďţe na minulom zasadnutí bolo hlasovanie 

o odvolaní p. Bertu z miestnej rady a niektorí poslanci hlasovali proti odvolaniu, vyzval tých, ktorí chcú 

teraz hlasovať zato, aby bol členom miestnej rady, nech si spomenú ako hlasovali pred mesiacom.  
 



Zápisnica zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever, konaného dňa 18.04.2012                              strana   
 
Overili: 

17 

Starosta ukončil  diskusiu k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o prečítanom návrhu uznesenia. 

 

Prítomných bolo 19 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 17:  za - 11,  proti – 5,  zdrţal sa – 3,     
   uznesenie bolo prijaté. 
 

  
8.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Poslankyňa Zimmermannová poţiadala o zaslanie harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
a miestnej rady, neobdrţala ho ani poštou ani elektronicky.  

Odpovedal vedúci kancelárie starostu p. Gibóda – harmonogram bol zasielaný emailom spolu 

s uzneseniami z miestnej rady, ktorá harmonogram odsúhlasila. Harmonogram miestnych 
zastupiteľstiev je zverejnený na webovej stránke. 

 
Poslanec Filipko – na poslednom zastupiteľstve interpeloval vo veci názvu Senior dom, prešlo viac ako 

30 dní a  nedostal odpoveď. Zopakoval, ţe naše Denné centrum je označené tabuľou Senior dom. Uţ 

10 rokov v Košiciach pôsobí Senior dom - nezisková organizácia. Na nimi vypísané kurzy sa 
záujemcovia išli prihlásiť do Senior domu na Obrancov mieru 2, dochádza k dezinformáciám. Sú 

dotknutí, ţe MČ Košice – Sever si osvojila názov ich spoločnosti, pod ktorým sú registrovaní. Ţiada 
starostu, aby sa s tým vysporiadal, aby sa predišlo konfliktu. 

Prednosta MÚ objasnil, ţe Senior dom je len pracovný názov. Oponoval mu poslanec Beňo, v rozpočte 
máme podprogram Senior dom, nie je to pracovný názov. 

Ďalšiu pripomienku, aby sa spôsobom tlače ušetrilo na vytlačenom programe pre Senior dom, uţ 

prisľúbil akceptovať prednosta MÚ. 
Ţiada starostu, aby v programe medzi pravidelné aktivity v Senior dome uvádzal aj stretnutie 

maďarského klubu. Uţ niekoľko mesiacov je v programe ignorovaná táto aktivita, hoci sa pravidelne 
stretávajú vo štvrtok v tom istom čase uţ 5 rokov. V programe na apríl zase nie sú maďarskí seniori 

uvedení ako pravidelné aktivity. 

Reagoval prednosta - stretol sa s pánom Göőzom a v programe na mesiac máj táto aktivita uţ bude 
uvedená. Pridal sa starosta, ţe tieţ sa s ním stretol, prešli si zoznam aktivít maďarského klubu, 

ďakoval za aktivity, kde sa nerozlišuje, či je Slovák alebo Maďar, ale sú to spoločné akcie všetkých 
seniorov zo Severu. 

Poslanec Filipko sa obrátil na starostu s otázkou v súvislosti s medializovaným stretnutím starostu 

s riaditeľmi škôl na Bankove, z ktorej poloţky nášho provizórneho rozpočtu bolo toto stretnutie  
financované.  

Starosta odpovedal, ţe to financoval sám z vlastných zdrojov. 
Poloţil otázku starostovi ako bude odpovedať na interpelácie. 

Starosta odpovedal, ţe buď ihneď alebo písomne do 30 dní. 
 

Poslanec Ţelezník – v provizórnom hospodárení za prvé 2 mesiace, ktoré obdrţali, si všimol poloţku 

kultúrne leto, ktorá je uţ prečerpaná, ţiadal vysvetlenie.  
Starosta odpovedal, ţe sa jedná o záväzky z roku 2011 týkajúce sa premietania. Prednosta ho doplnil 

– v zmysle provizória, ktoré trvalo do dnešného dňa, poloţky boli čerpané, takţe rozpočet, ktorý bol 
prijatý, v niektorých poloţkách uţ teraz nekorešponduje. 

Poslanec Košičan – občanom na Podhradovej chýba bankomat. 

Starosta – s bankomatom je začarovaný kruh, riešime to kaţdý deň pomaly uţ pol roka, bankomat je 
pripravený, problém je s pozemkom. Doplnil ho p. Hučko - sú vytipované 2 miesta, vhodnejšie by bolo 

na ul. Polianskej pri autobusovej zastávke, banka by s tým súhlasila, pracujeme na tom, musíme ešte 
dostať súhlas od mesta. 

Prednosta MÚ - bankomat máme rezervovaný, máme vytipovanú lokalitu, v priebehu budúceho týţdňa 
odídu posledné ţiadosti, vybavovanie povolení môţe trvať maximálne mesiac od doručenia všetkých 

potrebných stanovísk, ak sa to nezdrţí na Magistráte mesta Košice. 

 
Do diskusie sa uţ nikto nehlásil, starosta uzatvoril tento bod. 

 



Zápisnica zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever, konaného dňa 18.04.2012                              strana   
 
Overili: 

18 

 

 
9. Záver 
 

Starosta Gaj ukončil rokovanie XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom 
a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial 

im pekný večer. 

 
 

  
Košice, 18.04.2012 

 
 

Zapísala:  

       
Iveta Pankovičová     „podpísané“ 

zapisovateľka 
              ................................................... 

 

 
Zápisnicu overili: 

               
Peter Berta      „podpísané“ 

poslanec 
                                                                  ................................................... 

 

 
 

Vladimír Vágási      „podpísané“ 
poslanec 

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

  
 

 
Jaroslav Polaček     „podpísané“ 

prednosta 

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

 
 

Marián Gaj      „podpísané“ 
starosta 

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

 
 
 


