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

 
Dátum a čas rokovania: utorok, 17. júla 2012, od 14.00 do 16.15 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 23 

 

Počet prítomných:   16 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:  7   
poslanci Berta, Červeňáková, Kalanin, Kuczik, Noviczká, Skalický a 

Ténai  sa ospravedlnili 
 

 

Ďalší prítomní:  Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
Marcel Gibóda – zamestnanec MÚ  

Peter Luczy – zamestnanec MÚ 
Zdenka Sloviková – zamestananec MÚ  

Ladislav Török – zamestnanec MÚ 

 
 

 
Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

 

Z dôvodu, ţe starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a zástupca starostu Peter Kalanin sa ospravedlnili 
z XV. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever, poslanec Andrej Dobránsky navrhol, aby XV. zasadnutie MZ 

MČ Košice – Sever viedol poslanec MČ Jozef Filipko. 
 

Poslanec Vágási odišiel zo zasadacej miestnosti. 

 
Poslanci spoločne navrhli hlasovať za to, aby poslanec Jozef Filipko viedol XV. zasadnutie MZ MČ 

Košice – Sever. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 1:  za – 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0. 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever rozhodlo,  
ţe Jozef Filipko bude viesť XV. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever.  

 

Poslanec Jozef Filipko (ďalej len predsedajúci) oficiálne otvoril XV. zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva a privítal poslancov aj hostí. Konštatoval, ţe v čase otvorenia rokovania je prítomných 

16 poslancov a teda, ţe MZ je uznášaniaschopné.  

 
 

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

Predsedajúci navrhol:    za zapisovateľa zamestnanca MÚ Ladislava Töröka. 

 
Predsedajúci dal hlasovať za zapisovateľa zápisnice. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 2:  za – 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0. 

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

                                  za zapisovateľa MZ Ladislava Töröka 
             uznesenie bolo prijaté   
    

Predsedajúci navrhol:  za overovateľov zápisnice poslancov Vargovčáka a Gürtlera. 
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Predsedajúci dal hlasovať za overovateľov zápisnice. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 3   za – 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0. 

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

                                  za overovateľov zápisnice poslancov Vargovčáka a Gürtlera. 
                                  uznesenie bolo prijaté 
 

Predsedajúci navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Beňa a Ţelezníka. 
 

Predsedajúci navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Szabóa a Vajányiovú. 
 

Predsedajúci dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. Prítomných pri 

hlasovaní bolo 15 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 4:  za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 2. 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
návrhovú komisiu v zloţení:  poslanci Beňo a Ţelezník. 
mandátovú komisiu v zloţení:  poslanci Szabo a Vajányiová.  
 

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

Do zasadacej miestnosti MZ sa vrátil poslanec Vágási. 

 
Predsedajúci predstavil zamestnancov MÚ – p. Sejnovú, p. Behúnovú a p. Kacsmaríkovú, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
 

 

3.  Schválenie programu rokovania 
    

Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený 
v pozvánke a poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu. 

 

Poslanec Beňo uviedol, ţe poslanci nevedia, prečo bol zaradený do dnešného rokovania bod 4. 
Prerokovanie Návrhu odmeňovania poslancov MZ MČ Košice – Sever a preto navrhuje stiahnuť tento 

bod z programu rokovania. 
 

Poslankyňa Zimmermannová podala návrh na doplnenie programu o bod: Informácia o softwari na MÚ  
a navrhla ho zaradiť ako bod 5a. 

 

Poslanec Šmída podal návrh na doplnenie programu o bod: Zjednosmernenie ulice Vysokoškolská 
a moţnosť parkovania na ulici Hroncova a navrhuje ho zaradiť ako bod 4.  

 
Poslankyňa Zimmermannová podala ďalej návrh na doplnenie programu o  bod: Podklady 

k programovému rozpočtu - forma a navrhla zaradiť ho ako bod 5b. 

 
Poslanec Ţelezník navrhol doplniť program o bod: Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ 

Košice – Sever č. 100 a 109/2012 a navrhuje ho zaradiť ako bod 5c. 
 

Ďalšie návrhy podané neboli, preto predsedajúci uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal 

hlasovať za  jednotlivé návrhy. 
 

Hlasovanie za vypustenie pôvodného bodu 4 z rokovania: Prerokovanie Návrhu odmeňovania 
poslancov MZ MČ Košice - Sever. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
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Hlasovanie č. 5:  za - 15 ,  proti – 1 ,  zdrţal sa – 0.  
 Pôvodný bod č. 4 bude vypustený z programu rokovania. 

 
Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Informácia o softwari na MÚ  -  bod 5a. Prítomných pri 

hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

 

Hlasovanie č. 6:  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0.  
 Navrhovaný bod 5a bol zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Zjednosmernenie ulice Vysokoškolská a moţnosť parkovania 

na ulici Hroncova  - nový bod 4. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

 

Hlasovanie č. 7:  za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0.  
 Navrhovaný nový bod 4 bol zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Podklady k programovému rozpočtu - forma  -  bod 5b. 

Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
 

Hlasovanie č. 8:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 1.  
 Navrhovaný bod 5b bol zaradený do programu rokovania. 

 
 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod: Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice - Sever 

č. 100 a 109/2012 – bod 5c. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

 
Hlasovanie č. 9 :  za - 16 ,  proti – 0 ,  zdrţal sa – 0.  

 Navrhovaný bod 5c bude zaradený do programu rokovania. 
 
 

Predsedajúci dal hlasovať o celom programe XV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovanými pozmeňovacími návrhmi. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 

poslancov. 

 
 

 Hlasovanie č. 10:  za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
  program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice –  Sever schvaľuje program XV. 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. Zjednosmernenie ulice Vysokoškolská a moţnosť parkovania na ulici Hroncova 

5. Prerokovanie 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012  
5a. Informácia o softwari na MÚ 

5b.  Podklady k programovému rozpočtu - forma 
      5c. Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice – Sever č. 100 a 109/2012 

6. Rôzne 
7. Interpelácie a dopyty poslancov 

      8.   Záver 
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4.  Zjednosmernenie ulice Vysokoškolská a možnosti parkovania na ulici Hroncova  

 
Predsedajúci poţiadal poslanca Šmídu o úvodné slovo k tomuto bodu. 

 
Poslanec Šmída uviedol, ţe občan MČ ţiada preveriť moţnosti riešenia dopravnej situácie v MČ Košice 

– Sever, a to: navrhuje zjednosmernenie ulice Vysokoškolskej od ulice Boţeny Němcovej po kruhový 

objazd a parkovanie na ulici Hroncovej rozšíriť tak, ţe by sa zrušili dopravné značky Zákaz zastavenia 
a Zákaz státia. Z uvedeného dôvodu pripravil návrh uznesenia: MZ MČ Košice – Sever ukladá 

prednostovi MÚ MČ Košice – Sever preveriť moţnosť zjednosmernenia ulice Vysokoškolská od ulice 
Boţeny Němcovej po kruhový objazd a moţnosť parkovania na ulici Hroncova po pravej strane 

odstránením dopravných zákazových značiek. 
 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Pán Polaček v tejto súvislosti upriamil pozornosť poslancov MČ na moţnosti podávania takýchto 

podnetov priamo na MÚ do podateľne alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu 
info@kosicesever.sk, kde sa kaţdé podanie zaeviduje, pridelí sa spisové číslo a doručí sa na vybavenie 

príslušnému oddeleniu. Zodpovedný pracovník vybaví podanie do 30 dní a ţiadateľovi odošle 

odpoveď. Pri takomto podaní sa značne skráti lehota na vybavenie a ţiadateľ dostane odpoveď oveľa 
skôr. 

 
Poslanec Sedlák uviedol, ţe podľa neho je parkovanie na Hroncovej ulici uţ teraz predimenzované, 

najmä pri ZŠ Hroncova je zákaz potrebný kvôli ţiakom ZŠ, ktorí často vybiehajú spoza stojacich áut. 
 

Predsedajúci poţiadal, aby MÚ tento podnet preveril aj v spolupráci s Magistrátom mesta Košice 

a podľa ich záveru následne prijme MZ k tomuto podnetu stanovisko. Ku druhej časti návrhu je tieţ 
potrebné vyţiadať stanovisko Technickej univerzity. 

 
Poslanec Košičan nevidí zmysel v zjednosmernení ulice Vysokoškolskej, nakoľko vodiči prichádzajúci z  

ulice Komenského by sa museli z kruhového objazdu vrátiť.  

 
Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil, preto predsedajúci diskusiu uzatvoril a poprosil návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu. 
 

Predsedajúci poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
Poslanec Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

ukladá  
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever preveriť možnosti zjednosmernenia ulice 
Vysokoškolská od ulice Boženy Němcovej po kruhový objazd a možnosti parkovania na 
ulici Hroncovej  po pravej strane odstránením dopravných zákazových značiek. 
 
 T: do najbližšieho zasadnutia MZ MČ Košice - Sever 
 Z: prednosta MÚ MČ Košice - Sever 
 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11:   za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 3, 
    uznesenie bolo prijaté. 

 

 

mailto:info@kosicesever.sk
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5.  Prerokovanie 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 

 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Poslankyňa Zimmermannová sa v súvislosti s poloţkou vzdelávanie zamestnancov opýtala, aké 

školenia absolvovali zamestnanci MÚ. 

 
Pán Polaček odpovedal, ţe išlo o školenie vodičov na referentské vozidlá, ďalej školenie 3 

zamestnancov na počítačové zručnosti a školenie prijatých zamestnancov na ekonomickom úseku.  
 

Poslanec Košičan sa opýtal na sumu 250 € v príjmovej časti, ktorá sa týka Hokejového mestečka. 
 

Pán Polaček odpovedal, ţe na Hokejové mestečko 2012 bola uzavretá zmluva s organizátorom a na 

základe tejto zmluvy bol príjem pre MČ 2 000 € z prenájmu areálu Amfiteátra a 250 € za odber 
energie od nájomcov. 

 
Pán Beňo uviedol, ţe poslanci MČ mali krátky čas na oboznámenie sa s predloţeným materiálom, ktorý 

by bol potrebný prediskutovať aj vo finančnej komisii. Napriek tomu sa poslanecké kluby zišli a na 

základe z ich výstupov predloţí na MZ dve uznesenia. V prvom uznesení doplní jednotlivé poloţky, aby 
bol rozpočet vyrovnaný a v druhom navrhne schváliť celkový rozpočet. 

 
Pán Polaček uviedol, ţe 3. zmena Programového rozpočtu MČ na rok 2012 vychádza 

z predchádzajúcej zmeny, ktorá bola vypustená z programu posledného zasadnutia MZ. Bola 
predloţená aj na zasadnutie MR, ktorá uţ dva krát za sebou nebola uznášaniaschopná. 

 

Poslanec Gürtler sa opýtal na zasadnutia MR a poţiadal informáciu o účasti poslancov na zasadnutiach 
MR. 

 
Pán Polaček informoval MZ o účasti poslancov na jednotlivých zasadnutiach MR. 

 

Predsedajúci na základe mediálnych informácií ubezpečil MZ a prítomných zamestnancov MÚ, ţe si 
poslanci MZ váţia prácu úradníkov MÚ a bod programu ohľadom 2. zmeny Programového rozpočtu MČ 

Košice – Sever 2012, bol vypustený z programu rokovania MZ z dôvodu, ţe poslanci mali málo času na 
dôkladné oboznámenie sa s materiálom. 

 

Poslanec Gürtler opustil zasadaciu miestnosť MZ. 
 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil, preto predsedajúci diskusiu uzatvoril a poprosil návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu. 

 
Poslanec Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal prvý návrh uznesenia k tomuto bodu v znení: 

 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
 
schvaľuje zmenu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012 v týchto 

položkách:  

A) Bežné príjmy  

 

     kategória 210, položka 212, podpoložka 003 Z prenájmu budov, garáží ost.   z 31 000 

EUR na 33 000 EUR, 
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     kategória 220, položka 223, podpoložka 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 

príjmy – spoluúčasť seniorov na akciách z 0 EUR na  800 EUR 

 

     kategória 220, položka 223, podpoložka 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 

príjmy za vodné, el. energiu, teplo z 18 000 EUR na 18 250 EUR 

 

     kategória 220, položka 223, podpoložka 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 

príjmy za Letný detský tábor z 0 EUR na  1 000 EUR 

  

kategória 310, položka 311, Príspevky od darcov z 0 EUR na  1 358 EUR 

 

B) Kapitálové príjmy 

 

     kategória 320, položka 322, podpoložka 005 Z rozpočtu obce (MMK) – PD a realizácia 

parkovacích miest z 0 EUR na  25 000 EUR 

 

     kategória 320, položka 322, podpoložka 005 Z rozpočtu obce (MMK) – na ihriská z 0 

EUR na  32 500 EUR 

 
Program 1 Služby občanom, bežné výdavky:  
 
     podprogram 1.1.1.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Mier:  
     položka 8 Odvoz odpadu z 2 000 EUR na 2 700 EUR  
 
     podprogram 1.1.2.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Merkúr:  
     položka 7 Odvoz odpadu    z 3 000 EUR na 4 000 EUR  
 
Program 3 Miestne komunikácie nezverené do správy MČ, kapitálové výdavky:  
 
     podprogram 3.1.1.  klasifikácia 04.5.1.  Cestná doprava z toho:  
     položka 6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ z 10 000 EUR na 35 000 EUR  
 
Program 4 Kultúra, bežné výdavky:  
 
     podprogram 5  klasifikácia 08.1.0.  Rekreačné a športové služby:  
     položka 2 Letný denný detský tábor z 0 EUR na 1 000 EUR  
 
     podprogram 7  klasifikácia 09.1.2.  Základné školy:  
     položka 2 Projekt bezpečnosť pri školách z  600 EUR na 400 EUR  
      
Program 5 Prostredie pre život, kapitálové výdavky:  
 
     podprogram 4  klasifikácia 08.1.0.  Rekreačné a športové služby:   
     položka 7 Detské ihriská z 0 EUR na 32 500 EUR  
 
Program 6 Sociálne služby, bežné výdavky:  
 
     podprogram 6.1.1,  klasifikácia 10.2.0.1.  (ZOS):  
     položka 15 Služby z 1 500 EUR na 2 000 EUR  
 
     podprogram 6.1.3,  klasifikácia 10.2.0.2.  (OS):  
     položka 7 Palivo, mazivá, oleje do áut z 1 500 EUR na 1 327 EUR  
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Program 7 Podporná činnosť, bežné výdavky:  
 
     podprogram 7.1.1,  klasifikácia 01.1.1.6.  Obce 
  
     položka 1    Mzdy, platy a ostatné                                 z 288 507 EUR na 292 791 EUR  
 
     položka 2    Poistné a príspevky do poisťovní                      z 100 737 EUR na 102 234 EUR 
  
     položka 3    Cestovné                                                               zo 400 EUR na  200 EUR 
 
     položka 6    Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie         z 1 500 EUR na 1 080 EUR 
 
     položka 10  Nájomné za prenájom                                          z 5 800 EUR na 3 600 EUR 
 
     položka 13  Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav.           z 1 400 EUR na 700 EUR 
 
     položka 14  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci             z 200 EUR na 100 EUR 
  
     položka 22  Verejné obstarávanie                                            z 3 000 EUR na 1 000 EUR 
 
     položka 33  Vstupné dvere do budovy úradu                          z 0 EUR na 180 EUR 
 
     položka 35  Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK  z 1 500 EUR na 1 400 EUR 

 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 12:   za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
     
Predsedajúci skonštatoval, ţe uznesenie bolo prijaté. 
 

Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o prečítanie druhého návrhu k tomuto bodu. 

 
Poslanec Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal druhý návrh uznesenia k tomuto bodu v znení: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
  
schvaľuje 

tretiu zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 v zmysle  prijatých 

úprav jednotlivých položiek a podľa priloženého návrhu nasledovne: 

 
Bežné príjmy ...................................... 1 233 327 € 
Bežné výdavky  ................................... 1 233 327 € 
Kapitálové príjmy ................................... 57 500 € 
Kapitálové výdavky .............................. 118 000 € 
Finančné operácie príjmové ..................  60 500 € 
Finančné operácie výdavkové ......................... 0 € 
 

Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 15 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 13:   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

     
Predsedajúci skonštatoval, ţe uznesenie bolo prijaté. 
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5a.  Informácia o softwari na MÚ 

 
Predsedajúci poţiadal poslankyňu Zimmermannovú o úvodné slovo k tomuto bodu. 

 
Do zasadacej miestnosti MZ sa vrátil poslanec Gürtler. 

 

Poslankyňa Zimmermanová uviedla, ţe na poslednom zasadnutí MZ poslanci obdrţali tabuľku, ktorá 
obsahovala zoznam výpočtovej techniky na MÚ so záverom, ţe stav je nevyhovujúci. Predmetná 

tabuľka neobsahovala informáciu o softwari, resp. programovom vybavení, preto predkladá návrh, 
ktorý ukladá prednostovi MÚ MĆ Košice – Sever, aby k vyhotovenému prehľadu pouţívanej výpočtovej 

techniky na MÚ MČ Košice – Sever, ktorý bol poslancom predloţený na XIV. zasadnutí MZ, doplnil 
poloţku Software, t.j. informáciu o programoch, ktoré sa na jednotlivých PC pouţívajú. 

 

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

Predsedajúci poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 
 

Poslanec Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
ukladá  
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever, aby k vyhotovenému prehľadu 
používanej výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever, ktorý bol poslancom 
predložený na XIV. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever, doplnil položku Software, t. j. 
informáciu o programoch, ktoré sa na jednotlivých PC používajú. 
 
 T: do najbližšieho zasadnutia MZ MČ Košice - Sever 
 Z: prednosta MÚ 
 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 14:   za - 15,  proti – 0,  zdrţal sa – 1, 
    . 
Mandátová komisia skonštatovala, ţe uznesenie bolo prijaté. 
 

 
5b.  Podklady k programovému rozpočtu - forma 

 

Predsedajúci odovzdal slovo poslankyni Zimmermannovej, ktorá uviedla, ţe poslanci MZ a teda aj 
členovia finančnej komisie, dostávajú programový rozpočet MČ na papieri alebo vo formáte pdf. 

Z dôvodu, ţe uţ niekoľkokrát ústne ţiadala, aby finančná komisia a poslanci dostávali programový 
rozpočet elektronicky v excelovskej tabuľke, predkladá návrh, ktorým sa ukladá prednostovi MÚ MČ 

Košice – Sever, aby poslanci MČ Košice – Sever dostávali podklady – programový rozpočet MČ Košice 

– Sever vo forme excelovskej tabuľky. 
 

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

Predsedajúci poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 
 

Poslanec Ţelezník ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 

 
 

 



Zápisnica zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever, konaného dňa 17.07.2012                              strana   
 
Overili: „podpísané“ 

10 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
ukladá  
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever, aby poslanci MZ MČ Košice – Sever 
dostávali podklady – programový rozpočet MČ Košice – Sever v elektronickej forme v 
excelovskej tabuľke. 
 
 T: stály 
 Z: prednosta MÚ 
 
 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15:   za - 15,  proti – 1,  zdrţal sa – 0. 
 

Mandátová komisia skonštatovala, ţe uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5c.  Prerokovanie pozastavených Uznesení MZ MČ Košice – Sever č. 100 a 109/2012 
 

Predsedajúci poţiadal poslanca Ţelezníka o úvodné slovo k tomuto bodu. 
 

Poslanec Ţelezník sa informoval na dôvody nepodpísania Uznesení MZ MČ Košice – Sever č. 100 

a 109/2012 a teda v čom vidí starosta MČ zjavnú nevýhodnosť a v čom odporujú zákonu uvedené 
uznesenia. 

 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

 

Pán Polaček uviedol, ţe dôvodová správa k uzneseniam, ktorých výkon starosta pozastavil, bola 
predloţená na zasadnutie MR. K uzneseniu č. 100/2012 uviedol, ţe pre zlú finančnú situáciu je 

uznesenie pre MČ zjavne nevýhodné, nakoľko prináša zvýšené náklady na Senior dom. K uzneseniu č. 
109/2012 uviedol, ţe starosta sa domnieva, ţe vo výrokovej časti odporuje zákonu, nakoľko podľa 

názoru prokuratúry uvedenom v proteste prokurátora voči uzneseniu o Redakčnej rade je uvedené, ţe 

prednostovi môţe ukladať úlohu výlučne starosta MČ. 
 

Poslanec Ţelezník uviedol, ţe v zmysle Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice – Sever môţe úlohy 
prednostovi MÚ ukladať aj MZ a k protestu prokurátora uviedol, ţe to sa vzťahovalo len na uznesenie 

MZ o Redakčnej rade. 
 

Pán Polaček uviedol, ţe prokurátor pri rozhodovaní o podnete mal k dispozícii aj Rokovací poriadok MZ 

MČ Košice – Sever. Ďalej uviedol, ţe Senior dom by mal slúţiť len na účely stretávania a záujmovej 
činnosti seniorov. 

 
Poslanec Dobránsky sa opýtal, či je správny názov Senior dom alebo Denné centrum. 

 

Pán Polaček odpovedal, ţe zákon o sociálnych sluţbách pouţíva pojem Denné centrum, v rámci 
ktorého môţe fungovať aj Senior dom. 

 
Predsedajúci podotkol, ţe by bolo správne, aby toto zariadenie malo uţ svoj definitívny jednotný 

názov. 
 

Pán Šmída sa opýtal, na rozdiel pri stretávaní so seniormi medzi starostom MČ a poslancami MČ. 

 
Pán Polaček odpovedal, ţe účelom doobedňajších konzultácií starostu MČ a zamestnancov MÚ so 

seniormi je aj to, aby sa zvýšila návštevnosť Senior domu. 
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Predsedajúci uviedol, ţe Uznesenie MZ č. 100/2012 nemôţe mať veľký dopad na finančný rozpočet, 

nakoľko poslanecké dni sú v čase do 18.00 hod., kedy ešte je riadna prevádzka Senior domu. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci diskusiu k tomuto bodu uzatvoril a poprosil návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu. 

 

Poslanec Beňo prečítal  návrh Uznesenia č. 100/2012 zo XIV. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 
 

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 

 
Termín od 4.7.2012 

 
 
Predsedajúci dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 16:   za - 14,  proti – 0,  zdrţal sa – 2, 

    uznesenie bolo potvrdené. 
 
 
Poslanec Beňo prečítal návrh Uznesenia č. 109/2012 zo XIV. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 
 
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. 
 
 
Predsedajúci dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 16 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 17:   za - 16,  proti – 0,  zdrţal sa – 0, 

    uznesenie bolo potvrdené. 
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6.  Rôzne 

 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Poslankyňa Zimmermannová k problematike zahusťovania MČ Košice – Sever uviedla, ţe podľa nej 
v Košiciach Útvar hlavného architekta (ÚHA) nemá adekvátne postavenie, nakoľko je začlenený ako 

oddelenie na Magistrále mesta Košice. Navrhuje zmeniť túto situáciu prostredníctvom Štatútu mesta 

Košice, prípadne aj zákonom. 
 

Predsedajúci k problému ÚHA uviedol, ţe problém je v tom, ţe stanovisko ÚHA nemá záväzný 
charakter. V prípade, ak by sa táto skutočnosť zmenila zákonom, tak by bolo jedno, či ÚHA je 

začlenené ako oddelenie, alebo iná samostatná jednotka, no jeho stanovisko by bolo záväzné. 
 

Poslanec Gürtler navrhuje problematiku výstavby a zástavby lokality rodinných domov posunúť ďalej 

a preto navrhuje na zasadnutie MZ MČ Košice – Sever pozvať primátora Košíc pána Rašiho a 
poslancov za MČ v Mestskom zastupiteľstve. V tejto veci podáva návrh na dnešné zasadnutie MZ. 

Ďalej sa informuje ako sa MÚ postavil k petícii podanej vo veci zástavby lokality rodinných domčekov. 
 

Poslanec Ţelezník uviedol, ţe na minulom zasadnutí MZ poslanec Ténai v tejto záleţitosti navrhol 

vytvoriť pracovnú skupinu a preto nevidí nutnosť podania takéhoto návrhu. 
 

Predsedajúci oznámil, ţe ako poslanec v Mestskom zastupiteľstve, bude sa dopytovať na riešenie 
petície a navrhne aj pracovné stretnutie primátora Košíc a poslancov Mestského zastupiteľstva za MČ 

Košice – Sever priamo na tvári miesta. K stanovisku MÚ má vedomosť, ţe úrad zaslal vyjadrenie, kde 
nesúhlasí s takouto zástavbou.  

 

Poslanec Šmída sa vyjadril, ţe vo veci zahusťovania MČ, by bolo potrebné zjednotiť názory poslancov 
a nedávať rozporné návrhy. 

 
Poslanec Ţelezník sa opýtal na padajúcu omietku pri potravinách na ulici Cesta pod Hradovou, nakoľko 

to znepríjemňuje nakupovanie návštevníkom obchodného centra. 

 
Pán Polaček uviedol, ţe v tejto veci bol zo strany MÚ vyzvaný majiteľ objektu na odstránenie tejto 

závady. 
 

Poslankyňa Vajányiová sa opýtala na problém kriţovatky Čermeľská cesta a ulice Za štadiónom, kde 

sa uskutočňuje výstavba parkoviska a momentálne je tam uzavretý prechod cez potok. Obyvatelia 
danej lokality majú problém uţ nielen pri jazde autom, ale aj pešo. Chcela by vedieť, či je to trvalý 

stav alebo len dočasný a ako sa to tam bude riešiť. 
 

Pán Polaček odpovedal, ţe príslušné oddelenie MÚ to bude riešiť a bude zaslaná odpoveď. 
 

Poslankyňa Zimmermanová upriamila pozornosť MÚ na to, ţe bolo by vhodné, aby poslanci MZ na 

webovej stránke mali pri mene uvedené aj tituly. 
 

Pán Polaček nevidí v neuvádzaní titulov problém, nakoľko podľa neho by mali byť poslanci pred 
občanmi rovní. 

 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci diskusiu k tomuto bodu uzatvoril a poprosil návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu. 

 
Rokovaciu miestnosť MZ opustili poslanci Gajdoš a Šmída. 

 
Poslanec Beňo ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
pozýva, resp. si dovoľuje pozvať na najbližšie MZ MČ Košice – Sever poslancov za MČ 
Košice - Sever, volebný obvod Sever, Kavečany, Džungľa pánov Lazára, Deča a 
Vargovčáka. Témou rokovania za účasti vyššie uvedených osôb a primátora Košíc pána 
Rašiho, ktorého týmto tiež pozývame na MZ MČ Košice – Sever, bude zahusťovanie 
lokality rodinných domov v MČ Košice – Sever bytovými domami a tiež zahusťovanie 
sídlisk.  
V prípade prijatia vyššie uvedeného uznesenia žiadame, aby MÚ MČ Košice – Sever zaslal 
oficiálnu pozvánku pánovi Dečovi, Lazárovi, Vargovčákovi a primátorovi mesta Košíc 
pánovi Rašimu.  
 

Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 14 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 18:   za - 13,  proti – 0,  zdrţal sa – 1. 
 

Mandátová komisia skonštatovala, ţe uznesenie bolo prijaté. 
 
 

7.  Interpelácie a dopyty poslancov 
 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Pán Šmída sa vrátil do rokovacej miestnosti MZ. 

 
Pán Ţelezník poţiadal o písomnú informáciu na interpeláciu, prečo bola zverejnená výzva na 

predkladanie projektu „Rodinného centra“, keď „Rodinné centrum“ bolo uznesením MZ MČ Košice – 
Sever uţ odsúhlasené a projekt odovzdaný. Ďalej sa dopytoval,  prečo poslanci MZ neboli informovaní 

v tejto veci o podaní podnetu na prokuratúru a prečo sa starosta MČ domnieva, ţe uznesenie, ktorým 

bolo schválené „Rodinné centrum“, odporuje zákonu. Podľa neho by mal MÚ pred podaním podnetu 
na prokuratúru konzultovať takýto postup s poslancami MZ. Písomnú odpoveď ţiada do 30 dní. 

 
Pán Polaček odpovedal, ţe poslanci MZ o podnete na prokuratúru boli informovaní na poslednom 

zasadnutí MZ dňa 27.6.2012 a uviedol, ţe k interpelácii bude zaslaná písomná odpoveď.   

 
Pán Šmída sa dopytoval, prečo bola vypísaná súťaţ a uzavretá zmluva na zabezpečenie poskytovania 

sluţieb v oblasti nakladania s odpadmi so sprostredkovateľom a nie priamo s poskytovateľom, 
odpoveď ţiada písomnou formou. 

 
Pán Polaček odpovedal, ţe na MÚ MČ Košice – Sever sa uskutočňujú výberové konania v zmysle 

platných právnych predpisov. Všetky materiály vo verejných súťaţiach a podpísané zmluvy sú 

k dispozícii na webovej stránke MÚ. Takéto výberové konanie nie je moţné ovplyvniť a zmluva sa 
uzavrie s kandidátom, ktorý podľa vypísanej súťaţe predloţí najlepšiu ponuku. Tak to bolo aj vo veci 

nakladania s odpadmi.  
 

Pán Košičan uviedol, ţe v minulosti bola menovaná komisia, ktorá vyhodnocovala verejné 

obstarávanie. 
 

Pán Polaček odpovedal, ţe jednotlivé výberové konania na MÚ sú zastrešované príslušným oddelením 
MÚ po stránke vecnej a odbornej a podané ţiadosti vyhodnocuje komisia. 

 
Predsedajúci interpeloval ohľadom Hokejového mestečka 2012. Ţiada kompletnú písomnú informáciu 

o celej akcii, a to najmä: príjmy a výdaje rozčlenené na jednotlivé poloţky, aké sluţby vykonával 

a zabezpečoval MÚ, zmluvné vzťahy, koľko stánkov bolo a podobne. Informáciu ţiada do 3 týţdňov. 
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Predsedajúci sa ďalej dopytoval, či MÚ prijal a podal písomné stanovisko k plánovanej rekonštrukcii 

Amfiteátra. Mal moţnosť vidieť jej vizualizáciu a podľa neho je to nedôstojné a uvedený projekt by sa 

nemal zrealizovať vôbec. Namiesto jednej veľkoplošnej obrazovky sú navrhnuté dve menšie 
obrazovky, ktoré nedávajú zmysel.   

 
Ďalšie návrhy neboli,  preto predsedajúci diskusiu k tomuto bodu uzatvoril. 

 

 
8. Záver 

 
Predsedajúci ukončil rokovanie XV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom 

a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial 
im pekný zvyšok dňa. 

 

Košice, 17.07.2012 
 

Zapísal:  
 

Ladislav Török       

zapisovateľ      „ podpísané“    
      ..................................................... 

 
Zápisnicu overili: 

                  
 

Vladimír Gürtler       

poslanec     „ podpísané“  
                                                                  ..................... ............................. 

 
 

 

Marcel Vargovčák                   
poslanec      „ podpísané“ 

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

 

 
 

Jaroslav Polaček 
prednosta               „ podpísané“              

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

 

 
 

 
Jozef Filipko      „ podpísané“ 

poslanec, predsedajúci                                  .................................................. 

 
 

 
 

Marián Gaj        
starosta       „ podpísané“ 

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


