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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda, 10.02. 2016, od 15.00 do 20.00 hod.

Počet zvolených poslancov:

13

Počet prítomných:

11 – podľa priloženej prezenčnej listiny

Počet neprítomných:

2
poslanec Peter Blišťan a poslanec Vladimír Vágási sa
pred rokovaním MZ

Ďalší prítomní:

Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever
Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice - Sever
Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever

ospravedlnili

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj otvoril VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva (ďalej len
MZ) a privítal poslancov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti
prítomných 9 poslancov a teda MZ je uznášaniaschopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Kosmasa Bekiarisa a poslanca Jaroslava
Polačeka
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice – Sever Agnesu Bogačevičovú.
Návrh :

do mandátovej komisie poslanca Štefana Kertésa a pani poslankyňu Dagmar
Kažimírovú

Návrh:

do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Štefana Baláža

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo
prítomných 9 poslancov.

Hlasovanie č. 1:

za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo :
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko a Štefan Baláž
mandátovú komisiu v zložení: Štefan Kertés a Dagmar Kažimírová.

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení.
Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Alena Pustaiovú a p. Zahorjanovú, ktoré budú vykonávať
funkciu skrutátorov.
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3. Schválenie programu rokovania
Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
navrhovaného v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo
zmenu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Polaček a žiadal doplniť bod 6a –Interpelácie a dopyty a bod 6b –
Rôzne.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Baláž a žiadal doplniť program o bod 5a – Personálna zmena vo
Finančnej komisii – vzdanie sa členstva
Hlasovanie o návrhu poslanca Polačeka o doplnení bodu 6.a - Interpelácie

Hlasovanie č. 2:

za – 8, proti – 0, zdržal sa –1

Hlasovanie o návrhu poslanca p. Polačeka o o doplnení bodu 6.b - Rôzne

Hlasovanie č. 3:

za – 6, proti – 0, zdržal sa - 3.

Hlasovanie o návrhu poslanca p. Baláža
komisii

Hlasovanie č. 4:

o

doplnení bodu 5.a – Personálna zmena vo Finančnej

za – 9, proti – 0, zdržal sa - 0

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Sever so zapracovanými schválenými doplňovacími návrhmi.
Návrh na uznesenie:
MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program X. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever v znení:


3.
4.
5.
5.a
6.
6.a
6.b
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2016 - 2018
Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Sever na rok 2016
Personálne zmeny vo Finančnej komisii
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na I. polrok 2016
Interpelácie a dopyty
Rôzne
Záver

Hlasovanie o celkovom Programe:

Hlasovanie č. 5:

za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0,
program rokovania bol schválený.

Rokovanie pokračovalo podľa upraveného a schváleného programu.
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4.1.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2016 – 2018

Starosta Gaj uviedol, že rozpočet bol prerokovaný vo všetkých komisiách, zmeny navrhla Finančná
komisia. Požiadal kontrolóra MČ o stanovisko k predloženému návrhu.
Kontrolór Hanušin predniesol pár doplňujúcich informácií – podľa neho návrh predložený na MZ je už
upravený po pripomienkach z Finančnej komisie a takto predložený návrh dostal vo štvrtok.
V niektorých častiach už vo svojom stanovisku reaguje na takto upravený rozpočet.
Upozorňuje na Program 5 a uvádza, že zrejme nedopatrením neboli schválené vo Finančnej komisii
finančné prostriedky na zabezpečenie kamerového systému. Navrhol to doplniť.
Ťažiskovým bodom programu je bod 7 – mzdové prostriedky. Doplnil informáciu, že navrhovaná výška
výdavkov na mzdy zamestnancov a prednostu zodpovedá potrebám Miestneho úradu.
Finančná čiastka určená na plat starostu a kontrolóra je na hranici. Návrh je minimalistický,
zabezpečuje len krytie základných nárokov starostu, zamestnancov a kontrolóra.
Má pripomienku k prebytku hospodárenia, ktorý vznikol presunom z rezervného fondu. V celkovom
schválení musí byť rozpočet vyrovnaný.
V stanovisku ďalej uviedol, že neboli dodržané termíny prerokovania návrhu rozpočtu v roku 2015
miestnou radou a miestnym zastupiteľstvom, ale odôvodnil to neúčasťou členov na Finančnej komisii.
Starosta Gaj poďakoval kontrolórovi a vyzval poslancov do diskusie.
Pani Zimmermannová, na komisii predložila návrh na zvýšenie finančných prostriedkov pre prímestské
tábory o 300 € - Program 4, položka 4.5.2, v prípade ak by vznikla potreba, z navrhovanej sumy
4 700 € na 5 000 €.
Reagoval pán starosta Gaj, že do jarného tábora sa neprihlásil dostatok detí, tak došlo k úspore a
podľa neho nie je potrebné upravovať túto položku.
Poslanec Filipko nesúhlasil so stanoviskom kontrolóra týkajúceho sa prebytku hospodárenia, vyslovil
názor, že prebytok je vytvorený v bežnom rozpočte, ktorým vykrývame kapitálové investície, nejde o
finančné operácie.
Navrhol v Programe 5, prostredie pre život, podprogram 2 – ochrana ŽP, v položke 4 zvýšiť o 2 108
€ na kamerový systém.
Poslanec Polaček považuje predložený rozpočet za plytvajúci, financie sa presunuli z roku 2015.
Chýba mu stanovisko miestnej rady, ktorá údajne nezasadala, chýbajú mu podmienky k vydávaniu
časopisu Sever, akým spôsobom bude prebiehať kontrola, chýba mu ako sa v minulosti riešilo verejné
osvetlenie, chýba mu informácia z Finančnej komisie a žiadal informáciu o Gerlachovskej.
Podľa poslanca Polačeka minulý rok rozpočet spadol na tom, že niektorí poslanci vytvárali dojem, že
náš rozpočet v predchádzajúcom období nebol sociálny. Pripomenul, že rozpočet sa v roku 2015
nevyčerpal na materské centrum. Nikto na stretnutiach k rozpočtu nepoložil otázku prečo sú odmeny
poslancov vyššie. Ja tento rozpočet nepodporím.
Poslankyňa Zimmermannová – požiadala o informáciu – čo je v položke, riadok 10, nájomné za
prenájom 3 420 €. Ďalej sa dotazovala na riadok 11 - prečo došlo k zvýšeniu v ostatné a tovary a
služby o 3 500 €. S ohľadom na zvýšenie v riadku 24 – odchodné do dôchodku o 1 200 € sa
informovala, či odchádza niekto z MÚ, a ako sa to prejaví na mzdách.
V riadku 37 – odmeny na základe dohôd – boli rozpísané potreby na rok 2016. Nevidí důvod na
navýšeniu archívu, z důvodu, že archív je už ukončený. Dotazovala sa či údržbu pre MÚ zabezpečuje
jeden pracovník celý rok.
Podľa poslankyne Zimmeramnnovej stav zamestnancov MÚ – úzko súvisí s položkou mzdy v Programe
7, nárast sa jej zdá veľký. Spochybnila pracovnú pozíciu – referent ekonomického oddelenia výpomoc na vykonanie invetarizácie - pripadá jej to neefektívne. Inventarizácia musí byť nestranná.
Referent odd. rozvoja pre správu trhovísk, ktorý nemá prácu počas 3 mesiacov, je porebné ho
zamestnávať? Vyhlásila, že nesúhlasí s týmto rozpočtom.
Faktická poslanec Polaček prehlásil, že je podsúvané poslancom, že sú povinní prijať akékoľvek číslo,
ktoré predloží MÚ. Pred rokom si poslanci povedali, že chcú donútiť úrad šetriť, nie zvyšovať počet
zamestnancov.
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Podľa poslanca Gibódu v rozpočte absentujú aktivity investičného charakteru sú to minimálne sumy.
Ideme robiť len to čo sa malo urobiť v r. 2015. Pán starosta bol zaviazaný predložiť poslancom
koncepciu – alternatívy riešenia trhoviska Merkur, Mier – nám. J. Mátheho: Ohľadom obnovy nám. J.
Mátheho sme nič doteraz nevideli.
Komisia kultúry sa rozhodla, že 4 000 € bude suma, ktorú vynaloží MČ na vydávanie štvrťročníka,
poslanec Gibóda sa opýtal, kto bude zodpovedať za obsah a vyváženosť tohto časopisu. Ohradil sa
proti obviňovaniu poslancov Miestnym úradom, ktorí sa zastávajú trhovníkov, z kampane. Požiadal
poslancov aby zabezpečili objektívne informácie v Kuriérovi zo Severu., aby sa poslanci nehádali o
obsahu. Predpokladá, že uznesenie o redakčnej rade Kuriéra zo Severu stále platí.
Poslanec Bekiaris – reagoval na poslanca Gibódu. Nie je pravda, že nikde nie je zverejnené ako by to
malo fungovať. V zápisnici je napísané, že som navrhol navýšenie na 4 000 €. Je potrebné čítať
zápisnice, starosta navrhol, že obsah pripraví úrad, predloží ho komisii kultúry a výhrady členov
komisie zapracuje.
Prehlásil, že týka rozpočtu, nie je rozhodnutý schváliť rozpočet – absentuje stretnutie, ktoré sa
pripravovalo, kde sa mali vysvetliť hlavne položky k Programu 7, kde sú nevysvetlené otázky. Súhlasíl
s poslanyňou Zimmermannovou, že poslancii by mali mať odpovede na všetky naše otázky.
Poslanec Polaček reagoval na slová p. Bekiarisa. Poukázal na článok na mestskej stránke, ktorým
starosta obvinil poslanca Polačeka z predvolebnej aktivity – starosta nemá komentovať aktivity
poslancov, to nepatrí. Starosta vyzval poslanca, aby rozprával k veci. Názorový stret je v poriadku,
starosta zobral slovo poslancovi Polačekovi.
Starosta Gaj udelil slovo poslankyni Zimermmannovej – prijatím zamestnancov v roku 2015 vznikli
potreby na mzdy vo výške 3 500 € na prednostu. Uvažovala či nie je potrebné pridať na plate stálym
zamestnancom a nie prijímať nových, ktorým bude tiež potreba zvyšovať plat.
Starosta upozornil poslankyňu, že tieto otázky mala predniesť na finančnej komisii. Podľa starostu
poslanec Polaček sa nevie odosobniť od funkcie exprednostu.
Faktická na pani Zimmermannovú – poslanec Polaček.
Chcel by podporiť p. Zimmerannovú, že nie sme od toho, aby sme znižovali platy zamestnancom, je to
normálne sa opýtať čo získajú obyvatelia mestskej časti. Napr. Investície napriek tomu, že boli
navrhnuté a nič sa neurobilo, či má zmysel prijímať nových ľudí, ak nemám odpoveď čo obyvatelia
mestskej časti získajú na druhej strane.
Starosta sa vyjadril k problematike investícií – finančné prostriedky sú v Rezervnom fonde, nikde
peniaze neprepadli. Ak sa technicky nemohlo dokončiť napr. parkovisko v novembri, tak sa ukončí
v marci. Rezervný fond sa nafúknuť nedá.
Poslanec Gibóda – rezervný fond sa nafúknuť nedá, len spľasne. Na túto skutočnosť, sme už
upozorňovali, že finančné prostriedky nebudú. Neplánujú sa nové ihriská, osvetlenie. To, že sa akcia
presunie, chápe. V tomto roku sa očividne nové parkovacie miesta neplánujú.
Poslancovi chýba informácia o stave Rezervného fondu k 31.12.2015, o koľko bol zvýšený, resp.
znížený a na žiadosť mu úrad viac ako dva mesiace neodpovedal.
Pridal sa k poslankyni Zimmermannovej čo sa týka zamestnancov. Pán starosta argumentoval tým, že
musíme dať na platy a mzdy – starosta zobral slovo p. Gibódovi, s ohľadom nato, že viackrát k tejto
veci vystúpil.
Starosta Gaj dal hlasovať, aby v rozprave mohli vystúpiť zamestnanci úradu, ktorých sa téma týka.
V priebehu prerokovávania bodu 4 sa dostavili poslanci Gibóda a Kalanin. Zvýšil sa počet poslancov na
11.

Hlasovanie č. 6

za - 7, proti – 1, zdržal sa – 3.

Starosta požiadal poslancov o súhlas, aby mohol odpovedať vedúci ekonomického oddelenia na
položené otázky.
Na otázky odpovedal Ing. Luczy.
-

Náklady za prenájom tvoria náklady na prenájom softvéru, prenájom pozemku ihriska, za
prenájom 4 parkovacích miest Mestu Košice po 1 eure,
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-

odchodné, na úrade je jedna zamestnankyňa, ktorej náleží 2-mesačné odchodné, musíme
s tým rátať,
pri dohodách vychádzal úrad sme z toho istého materiálu ako v roku 2015
údržba a opravy – na dohodu MU zamestnáva zamestnancov iba v prípade potreby a prijíma
zamestnancov podľa príslušnej kvalifikácie a s odbornou spôsobilosťou,
na Finančnej komisii vysvetlil, že položkz nie sú nafúknuté,
Rezervný fond – v súčasnosti je na RF cca 99 tis. € , navýši sa po po schválení záverečného
účtu za rok 2015,.
Ostatné tovary a služby na základe II. Zmeny - 800 € - Bilboard a 1 000 € bezpečnostný
projekt.

Poslanec Filipko upriamil pozornosť na Zásady nakladania s finančnými prostriedkami.
V zásadách je potrebné uviesť pri návrhoch poslancov na zmenu predloženého rozpočtu odkiaľ bude
krytý. Pán kontrolór akceptuje, aby na najbližšie rokovanie MZ bol zaradený bod rokovania Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami. Žiadal preposlať kontrolóra aby tieto zásady všetkým
poslancom. Riešiť len náležitosti, časový harmonogram prijímania rozpočtu., pri záverečnom účte.
Kompetencie starostu poslanci s úradom, ktoré je potrebné rozumne nastaviť.
Poslanec Gibóda prehlásil, že sa pripája k návrhom p. Zimmermannovej, čo sa týka výdavkov na
mzdy. Poslancov upozornil, že je schválený nový organizačný poriadok. Jediný spôsob poslancov je
rozpočet, ktorým môžu ovplyvniť to, koľko pôjde na platy a koľko na investície. Navrhol znížit položku
na odmeny a prehodnotiť výšku finančných prostriedkov na platy. O tom starosta už vie viac ako rok,
že poslanci nechcú zvyšovať prostriedky na platy. Vyzval poslancov aby boli dôslední.
Poslanec Polaček – faktická – chýba mu stanovisko Miestnej rady k rozpočtu, číselné vyjadrenie výšky
Rezervného fondu a prečo sa zvyšuje suma na odmeny poslancov.
Poslanec Filipko mal faktickú otázku na poslanca Gibódu. Reaguje na tému mzdy a zamestnanci.
Vyzval na konštruktívne rokovanie. Nech o tom rozhodne štatutár. Požiadal poslancov o návrh na
úpravu čísel predloženého rozpočtu.
V minulom roku bolo na mzdách 245 tis. € po úprave, návrh na rok 2016 je to 262,2 € - sú to
objektívne veci, valorizácia platov zo zákona, dĺžka práce, nadčasy, spolu to robí 14 400 €. Žiadali
sme, aby MÚ mal prednostu – na plat prednostu v roku 2016 , rozdiel oproti minulého roku, bude o
4 350 € viac. Vyzval na hlasovanie. Dnes prichádzame s otázkami a o rozpočte vieme už dva mesiace
a potom sa nemôžu ani rozbehnúť investície.
Faktická – poslanec Polaček upozornil, že v máji 2015 sme zvýšili rozpočet z 228 tis. na 235 tis. €,
v roku 2016 návrh je na 262 tis. € na mzdy zamestnancov. Za menej ako 12 mesiacov zvyšujeme
mzdové výdaje o 15 %. Starosta Gaj opomenoval, že je potrebné pozrieť, že sa v predchádzajúcom
období znížili výdaje na mzdy zamestnancov.
Na otázku poslanca Polačeka odpovedala pani Pustajová – aktualizované navýšenie odmiem poslancov
vychádza z valorizácie priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
Poslanec Gibóda uznal, že pán poslanec Filipko má pravdu v tom, že poslanci nemajú vstupovať do
organizačnej štruktúry, ale poslanci MČ povedali, aké finančné prostriedky sú ochotní schváliťna mzdy.
Zákonné navýšenie miezd chápe, ale jediná páka poslancov na udržanie miezd je rozpočet. Ak musí
úrad optimalizovať počet zamestnancov je to na starosti starostu a prednostu. Nezaujíma ho vládne
navýšenie miezd, bude ho to zaujímať, ak pôjde o 50 %-tné zvýšenie.
Predložil návrh na zmenu položky 7.1.10.1 – zníženie mzdy,platy – zamestnanci a prednosta úradu
na rok 2016 na sumu 235 000 €. K hlasovaniu nedošlo.
Poslanec Filipko uznal, že starosta nezvýšil počet zamestnancov. Spýtal sa poslancov, či v prípade
zákonného zvýšenia, máme prepustiť zamestnancov.
Starosta Gaj prehlásil, že organizačná štruktúra 25 +1 – systémové miesta. Je potrebné dorábať
veci, ktoré neboli urobené v minulosti, registratúru, archív.
Poslankyňa Zimmermannová sa spýtala, či v oprave vstupu do úradu, bude aj svetlo v zasadačke.
Na otázku odpovedal p. Luczy, že pri vstupe do úradu je technický problém s dreveným obkladom. Je
potrebné urobiť kompletnú izoláciu. Na osvetlenie je potrebné schváliť sumu.
Poslankyňa Zimmermannová prehlásila, že trvá na tom, že archív je jednorázová záležitosť. Odpovedal
prednosta úradu, ktorý vysvetlil, že z kontroly archívu vyplynuli nové skutočnosti z dôvodu vysokého
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zanedbania archívu, a je potrebné zabezpečiť splnenie opatrení. Prednosta upozornil poslankyňu, že
vychádza z tabulky z roku 2015.
Poslanec Gibóda oznámil, že k zmene organizačnej štruktury došlo 14. septembra 2015 a podľa
tabuľlky zverejnenej na internete, úrad má 27 tabuľkových miest. Starosta Gaj upresnil, že sú v tom
úväzky.
Kontrolór Hanušin upozornil poslancov, že sa odvolávajú na Rokovací poriadok, ale je v diskusii chaos.
Nevie sa v tom chaose orientovať. Navrhol, aby v rámci faktickej pripomienky sa nedávali návrhy na
zmenu.
Posllankyňa Kažimírová , dáva návrh, aby sa položka nz mzdy na dohody upravila a navrhla v
Programe 7, riadok 37 odmeny na základe dohôd znížiť o 1 600 € na 4.440 € a zapracovať do
rozpočtu na rok 2016. K hlasovaniu nedošlo.
Faktická, poslanec Polaček sa domnieva, že dohody už nemajú význam. Myslí, že aj na tretinový
úväzok sa dajú uzatvárať pracovné zmluvy. A úrad nech rieši tieto veci zo mzdových prostriedkov. A
navrhol, aby pani poslankyňa upravila svoj návrh. Podľa poslankyne Zimmermannovej je to takto
prehľadné.
Na otázky poslankyne Zimmermannovej odpovedal Ing. Luczy. Dohody o vykonaní práce uzatvára
miestny úrad v Programe 1 pre: trhoviská, detský tábor na údržbu MU, denného centra, Gerlachovskú
a ZOS, kde sa treba starať o budovy. Suma 1000 € z kolónky ZOS išla na dohody na údržbu. V ZOS
sa podarilo dosiahnuť to, že transfer z Mesta Košice pokryje všetky náklady.
Pani Kažimírová sa opýtala na zamestnanie pracovníka pre správu trhovísk. Odpovedal prednosta
Háber, ktorý vysvetli, že pani Sejnová požiadala o zníženie úväzku. Na MÚ bol zodpovedný aktivačný
pracovník, ktorý v čase neprítomnosti zastupoval p. Sejnovú. S ohľadom na spokojnost so
zamestnancom na aktivačné práce, pán starosta prijal do zamestnania kolegu Semana a prerozdelil
agendu a úväzok tak, že p. Seman má úväzok 40 % a p. Sejnová má 70 %.
Poslanec Polaček sa spýtal na sumy v rezervnom fonde a na bežných účtov. Odpovedal prednosta
Háber, že k 31.12.2015 bolo v Rezervnom fonde cca 99 tis. €.
Poslanec Haľko reagoval na predchádzajúcu diskusiu. Rozpočet ktorý tu je, nie je ideálny, na FK bol
priestor sa vyjadriť. Na finančnej komisii bol priestor na otázky, nikto sa neozval. Je to predstava pána
starostu. Je to jeho právo. Prehlásil, že je smutný z toho , že rozpočet je bojiskom medzi p. starostom
a bývalým prednostom.
Navrhol, aby sa išlo rokovať vecne, poďme hlasovať. V rozpočte je priestor urobiť niečo pre Sever.
Poslanec Gibóda reagoval na predsedu Finančnej komisie a uviedol, že pán kontrolór vo svojej
správe správne uviedol, že rozpočet má byť predložený do 31.12.2015.
Kontrolór Hanušin – táto téma bola predmetom minulého zastupiteľstva. Opýtal sa či za ten stav je
zodpovedný len starosta, alebo aj zastupiteľstvo. Keď ste sa nedohodli na pokračovaní MZ, a konalo
sa až vo februári, Finančná komisia nebola uznášania schopná, ako úrad mohol teda pripraviť návrh
rozpočtu. Vyzval na reálne posudzovanie veci.
Poslankyňa Zimmermannová navrhla kde je možno získať finančné prostriedky na osvetlenie
zasadačky. Sú tu dve položky, kde by sa našlo cca 1000 €. Starosta oznámil, že určite sa prostriedky
nájdu. Ing. Luczy navrhuje, aby sa použili prostriedky z prebytku.
Poslanec Filipko navrhol, aby starosta připravil návrh rozpočtu na osvetlenie a potom sa schvália
finančné prostriedky na osvetlenie v prípadnej zmene rozpočtu.
Poslanec Gibóda – v minulom roku sa navýšili finančné prostriedky na osvetlenie denného centra, kde
sme navýšili položku o 600 €. Navrhol zvýšenie položky č. 4, na sumu 2600, zníženie položky číslo 6,
z Programu 7 – reprezentačné starostu na sumu 600 €. Také isté uznesenie sme schválili v minulom
roku a nebol s tým žiaden problém.
Poslanec Filipko predložil procedurálny návrh na schválenie prestávky.
Hlasovanie o prestávke. (kvórum 10)
Zápisnica z X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 10.02.2016
Overili:

strana 7

Hlasovanie č. 7

za - 9, proti – 0, zdržal sa – 1.

Starosta Gaj vyhlásil prestávku.
Poslankyňa Zimmermannová prečítala svoj návrh na uznesenie v tomto znení:
MZ MČ Košice – Sever žiada starostu, aby predložil rozpočet na osadenie nového osvetlenia
v zasadačke MÚ.
Z: v texte

T: najbližšie zastupiteľstvo

K hlasovaniu nedošlo.
Poslankyňa Kažimírová navrhla v Programe 7
Zníženie
Položky mzdy o 3 600 €, (mzda za prácu nadčas) na 258 600 €.
K hlasovaniu nedošlo.
Starosta Gaj uzatvoril diskusiu.

Po ukončení prestávky starosta Gaj udelil slovo poslancovi Filipkovi, aby predniesol návrhy uznesení.
Poslanec Filipko vysvetlil postup hlasovania v prípade viacerých návrhov. Návrhová komisia
predložila návrh na uznesenie:
Hlasovanie o návrhu p. Kažimírovej na uznesenie.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
zmenu v predloženom Programovom rozpočte MČ KE - Sever na rok 2016
v Programe 7: Podporná činnosť
- položka 1 mzdy, platy a OOV (prednosta a zamestnanci úradu)
zníženie o 3 600 € na sumu 258 600 €.
Hlasovanie č. 8

za - 8, proti – 3, zdržal sa – 0.
Uzneseniie bollo prijaté.

Hlasovanie o návrhu pána Gibódu
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
Zvýšenie položky č. 4, na sumu 2600, zníženie položky číslo 6, z Programu 7 – reprezentačné starostu
na sumu 600 €.

Hlasovanie č. 9

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 8
Návrh nebol schválený.

Hlasovanie o návrhu p. Zimmermannovej.
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
zmenu v predloženom Programovom rozpočte MČ KE - Sever na rok 2016
v Programe 4: Kultúra a šport, Podprogram 4.5 Športové akcie
- položka 2 prímestské tábory
zvýšenie o 300 € na sumu 5 000 €.
Hlasovanie č. 10

za - 8, proti – 0, zdržal sa – 3
Uznesenie bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu p. Filipka :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
zmenu v predloženom Programovom rozpočte MČ KE - Sever na rok 2016
v Programe 5: Prostredie pre život, Podprogram 2 – Ochrana ŽP, Rozvoj obcí
- položka 4 kamerový systém
zvýšenie o 2108 €.
Hlasovanie č. 11

za – 9 proti – 0, zdržal sa – 2
Uznesenie bolo prijaté.

Hlasovanie o celkovom rozpočte:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
a) Programový rozpočet MČ KE - Sever na rok 2016 v predloženom znení so schválenými
zmenami v členení:

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel

1 335 946 €
1 326 241 €
+
9 705 €

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

30 000 €
83 000 €
- 53 000 €

Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok

53 000 €
0
+ 53 000 €
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Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel – prebytok

1 418 946 €
1 409 241 €
+ 9 705 €

b) Berie na vedomie Programový rozpočet na roky 2017-2018
Rok 2017
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hlasovanie č. 12

1406 020 €
1406 020 €

Rok 2018
1 406 020 €
1 406 020 €

za – 8 proti – 2, zdržal sa – 1
Uznesenie bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu poslankyne Zimmerannovej na uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
1. berie na vedomie:
odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice – Sever na roky 2016 – 2018
2. žiada
predložiť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice –
Sever na nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 13

za – 9 proti – 0, zdržal sa – 2
Uznesenie bolo prijaté.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
žiada starostu, aby predložil rozpočet na osadenie nového osvetlenia v zasadačke
Miestneho úradu mestskej časti a preveril možnosti osadenia internetu v tejto zasadačke.
Termín: najbližšie MZ MČ
Hlasovanie č. 14

Zodpovedný: v texte

za – 11 proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie bolo prijaté.

Starosta Gaj sa poďakoval za schválenie rozpočtu.
5. Harmonogram miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Polaček a požiadal, aby boli upravené navrhnuté termíny na konanie
MR a MZ.
Návrh 16. 3. 2016

na 23. 3.2016
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15.6. 2016
14. 9. 2016

na 22. 6. 2016
na 21.9.2016

Poslanec Filipko - termíny rokovaní už boli zverejnené. Navrhol, aby sa decembrové zastupiteľstvo
konalo 14. decembra 2016.
Poslanec Gibóda, v prípade schválenia predloženého návrhu rokovaní MZ, miestna rada môže zasadať
podľa pôvodného termínu. Poslanec Bekiaris nevidí problém v navrhovanej zmene.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
termíny rokovaní MZ MČ Košice – Sever a to v dňoch:
23.marca 2016, 22. júna 2016, 14. septembra 2016, 14. decembra 2016
a berie na vedomie harmonogram Miestnej rady.
Hlasovanie č. 15

za - 9 proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie bolo prijaté.

Pred hlasovaním odišiel poslanec Kalanin, poslanec Švadlen nebol pri hlasovaní.
5.a Zmena člena Finančnej komisie.
Návrh predložil poslanec Haľko a predniesol oznámenie Ing. Ladislava Kuczika,
komisie, o vzdaní sa funkcie vo Finančnej komisii.

člena Finančnej

Poslanec Gibóda, sa spýtal, či pán predseda nenavrhne iných členov na odvolanie. Poslanec Haľko
odpovedal, že komisia prijala návrh, že trikrát a dosť, ale principiálne je komisia otvorená. Poslanec
Bekiaris uprresnil, že dvakrát a dosť, ale je to na zváženi predsedu komisie.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
odvoláva z funkcie člena Finančnej komisie Ing. Ladislava Kuczika na vlastnú žiadosť.
Hlasovanie č. 16

za – 9 proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie bolo prijaté.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Správa bola daná písomne. V diskusi vystúpil poslanec Polaček, spýtal ako funguje trhovisko Mier a
navrhol, aby sa kontrolór touto témou zaoberal, ako platia trhovníci v drevených domčekoch, či platby
a predaj sú v poriadku v zmysle VZN.
Kontrolór nie je proti, ale vo vzťahu k úväzku nemá priestor. Navrhol to dať na II. polrok.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever
a poveruje kontrolóra vykonávaním kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2016.
Hlasovanie č. 17
6.a Interpelácie

za - 8 proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie bolo prijaté.
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Poslanec Polaček, vystúpil s interpeláciou – mal 3 interpelácie
prečo nie sú zverejnené zápisnice na miestnej stránke., minimálne 3 posledné. Bez zápisnice nevie
pracovať.
Prečo poslanci neboli informovaní o spôsobe vybavenia - podpísanie/ nepodpísanie uznesenia, ktoré
bolo prijatéi v minulom roku, ktoré pojednávalo o znížení reprezentačného starostu v Programe 7.
Tvrdil, že v decembri 2015 bolo prijaté uznesenie, kde sa reprefond znížil z 1 200 €, na 600 €, poslanci
to reálne prijali, týkalo sa aj Senior domu. To uznesenie nikde nie je, ak ho starosta nepodpísal, mal
vysvetliť prečo ho nepodpísal. Má podozrenie, že došlo k vážnemu pochybeniu úradu, prijaté
uznesenie zmizlo, nie je o ňom zmienka.
Tretia interpelácia sa týka uznesenia č. 29/2015, v písm. a), kde bol termín predloženia koncepcie
alternatívneho riešenia trhoviska Mier a Merkúr bol 15. september 2015 – otázka, kedy pán starosta
predloží koncepciu.
Poslanec Gibóda interpeloval starostu Gaja - v akom stave sa v súčasnosti nachádza rekreačná
lokalita Anička, aké kroky podnikol starosta na riešenie stavu tejto lokality v roku 2015 vo vzťahu ku
Memorandu podpísanému medzi MČ Ťahanovce – obec a mesto Košice, vo vzťahu k údržbe pozemkov
súkromných vlastníkov medzi Parkom Anička Kostolianskou cestou a vo vzťahu k riešeniu situácie so
psami v danej lokalite.
Ďalšie interpelácie neboli, starosta uzatvoril tento bod a pristúpil k bodu 6b. Rôzne
6.b Rôzne
Starosta Gaj informoval o rozpočtovom opatrení č. 2, ktoré zosúlaďuje jednotlivé položky, ktoré boli
nedočerpané, alebo prečerpané v rámci jeho kompetencie, v rozpočte na rok 2015.
Poslanec Polaček, upozornil starostu, že materiál sa nemá dávať 10 sek. pred rokovaním.
Poslanec Bekiaris, oslovil kontrolóra Hanušina s otázkou, v akom stave je výsledok opatrení z kontroly,
ktorej termín bol koncom januára 2016.
Kontrolór Hanušin reagoval na poslanca Polačeka – že zákon uvádza, že starosta má podať správu
na najbližšom zastupiteľstve, nemáme sa o čo oprieť čo starosta porušil. Správu o činnosti má
pripravenú a predloží ju na najbližšom zastupiteľstve. Termín 31. januára na vykonanie kontroly bol
splnený.
Faktická Filipka, starosta neporušil nič, zákon hovorí o predložení na najbližšom zastupiteľstve.
Opatrenie sa neschvaľuje, ani neberie na vedomie, je to informácia starostu.
Poslanec Gibóda požiadal pána prednostu, aby znenie pozvánky na MZ bolo na stránke MČ
vysvietené. Informácie pre občanov by mali byť v tele stránky, komplikuje to prístup obyvateľom.
Informácie nezverejňujme ako prílohu, ale ako text.
Požiadal, aby mestská časť dala informáciu voličom o tom, že oznámenia o voľbách sa neposielajú na
meno ale na domácnosť, je potrebné informovať voličov, že nejde o chybu, že neboli vyškrtnutí zo
záznamu voličov, ale že došlo k zmene zákona.
Poukázal na sťažnosti obyvateľov a Kisdyho ul., kde došlo k odcudzeniu dopravnej značky „zákaz
vjazdu“ dochádza tam ku kolízii vodičov na uvedenej ulici a požiadal starostu, aby Mesto Košice tam
doplnilo dopravnú značku. Návštevníci potom nerešpektujú jednosmerku.
Poslankyňa Zimmermannová sa spýtala, či je niečo nové v okolí Merkúr. Starosta Gaj oznámil, že
mestská časť dostala výpoveď zo sociálnych zariadení k 29.2.2016 od prenajímateľa PB Capital,
s ohľadom nato, že tam prišlo k vážnemu porušeniu nájomnej zmluvy zo strany nájomcu.
Prenajímateľ zdokumentoval, že v priestoroch sa nachádzali tretie osoby, ktoré tam nemajú čo robiť.
Bolo to zistené 4. januára. Mestská časť vymenila zámky. Trhovníci boli písomne nato upozornení.
V pondelok bolo stretnutie trhovníkov, PB Capital, predmetom bolo riešenie situácie. MČ listom
požiadala PB Capital o späťvzatie výpovede, s poukázaním na vykonané opatrenia. Čakáme na
odpoveď. Starosta oznámil, že vyvíja aktivitu na variantu na zriadenie toaliet v obytnom dome, išla
žiadosť na spoločenstvo. Nájom je tam 150 € mesačne, a sú potrebné investície.
Mestská časť má tri alternatívy:
-

zrušenie výpovede PB Capital
zriadenie sociálnych zariadení v bytovke
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- Mobilné WC.
Druhá a tretia alternatíva znamenajú pomerne vysoké investičné náklady.
Poslankyňa Zimmermannová, navrhla rokovať s Technickou univerzitou.
Poslanec Gibóda, v správe ktorá je zverejnená sa hovorí, že ide o opakovaný problém. Aké kroky
vtedy vykonala MČ a či trhovníci sú tí, ktorí majú niesť zodpovednosť za kľúče.
Starosta Gaj odpovedal, že ide o to, aby si trhovníci medzi sebou nevymieňali kľúče. Zamestnanec
úradu nepristihol v priestoroch toaliet cudziu osobu.
Na otázku poslanca Bekiarisa ako je to riešené na L II., odpovedal starosta, že používanie toaliet je
dohodnuté v krčme, ako je tomu aj na Mieri. Na trhovisku Merkúr tento model nie je možný. Starosta
Gaj poukázal, že na Hygiene musí preukázať, akým spôsobom sú riešené toalety na trhoviskách.
Poslanec Polaček poukázal, že trhovníci boli vážne obvinení, a majú obavy, že kvôli tomu možno prídu
o prácu. Myslí, že trhovníkov nemôžme viniť. Jednoducho mestská časť je zodpovedná., aby veci
fungovali. Zmluvným partnerom PB Capital je Mestská časť. Trhovníci sa boja, že prídu o prácu od
1.marca.
Následne došlo k vzájomnému obviňovaniu sa starostu Gaja a poslanca Polačeka týkajúceho sa
podpisov na petičnej listine, otváraniu listových zásielok, neoprávnenej adrese OZ v budove Miestneho
úradu.
Poslanec Polaček obvinil starostu z otvárania cudzích listov a z porušovania listového tajomstva a
ústavného zákona.
Poslanci sa ohradili proti tomuto spôsobu rokovania. Poslanec Bekiaris požiadal starostu Gaja a
poslanca Polačeka, aby si osobné veci išli vyriešiť von. Pokiaľ ide o trhovisko, má zato, že Mestská
časť nemôže byť v područí súkromnej firmy. Ak to trhovisko tam má byť, je potrebné urobiť všetko
preto, aby to trhovisko tam bolo, aby fungovalo. Nehľadajme, kto je začo vinný, budeme len po sebe
kričať. Ide o to, či trhovisko tam bude, alebo nebude.
Starosta len doplnil, že list mu dal člen združenia pre Sever pán Luczy, na ktorého prišla pošta.
Poslanec Gibóda - súhlasil s poslancom Bekiarisom – ak máme probém s trhoviskom Merkur, navrhol,
aby p. starosta otvoril dočasne trhovisko na Mieri, aby sa títo trhovníci dočasne presťahovali tam.
Občania na mňa adresovali na mňa výzvu prečo nefunguje osvetlenie na trhovisku Mier, t.č. sa tam
zdržujú všelijaké živly. Požiadal o konštruktívne riešenie, aby sme neboli v područí PB Capital.
Starosta Gaj odpovedal, že v prípade zatvorenia trhoviska Merkúr, odporučíme trhovníkom trhovisko
Mier. Čakám na odpoveď.
Poslanec Filipko – nadviazal na poslanca Bekiarisa a navrhol výstavbu vlastného objektu., drobnú
stavbu.
Poslanec Polaček – opätovne žiadal návrh komplexného riešenia trhoviska Merkúr.
7. Záver
Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie X. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva a zaželal ešte pekný večer.
Košice, 10.02.2016
Zapísala:
Agnesa Bogačevičová
zapisovateľka

podpísané
...................................................
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Jaroslav Polaček
Poslanec

Matúš Háber
prednosta MÚ

Marián Gaj
starosta

podpísané
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