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Mestská časť Košice - Sever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
  
 

z III. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 08.02.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 
      Listina prítomných  

Správa o činnosti starostu za obdobie od 22.12.2010 do 7.2.2011 
  Správa miestnej kontrolórky za obdobie od 29.9.2010 do 7.2.2011  
  Správa miestnej kontrolórky za rok 2010 

Plán činnosti miestnej kontrolórky na prvý polrok 2011 
  Časový plán poslaneckých dní 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice 
 
Dátum a čas rokovania: utorok 8. februára 2011, od 15.00 do 18.15 hod. 
 
Počet  zvolených poslancov: 23 
 
Počet prítomných:   23 – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Počet neprítomných:  0 
 
Ďalší prítomní:  Marián Gaj  – starosta 

Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 
Jana Nováková – miestna kontrolórka 

 
 
Priebeh rokovania: 
 
 
1. Otvorenie zasadania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 
Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril III. zasadanie MZ a privítal prítomných. Konštatoval, 
že v čase otvorenia rokovania je prítomných 23 poslancov. 

 
 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Andreu Miklošovú a Františka Ténaia. Za 
zapisovateľku určil Valériu Pokornú, zamestnankyňu právneho oddelenia MÚ. 
Starosta Gaj z procedurálnych dôvodov požiadal o zámenu bodov v programe rokovania tak, aby sa   
bod 4  prerokoval ako bod 3  a bod 3 ako bod 4.   

 
 
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
     
    Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov Filipka, Gürtlera, Železníka 
                                       do návrhovej komisie poslancov Bertu, Szaba, Beňa  
                                       do volebnej komisie poslancov Filipka, Gürtlera, Železníka 

Starosta Gaj otvoril diskusiu k bodu 3. Pretože sa po otvorení diskusie nikto z poslancov o slovo 
neprihlásil, dal starosta o svojom návrhu hlasovať.   

 
Hlasovanie:  za  - 23, proti – 0,  zdržal sa - 0  

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

                         návrhovú komisiu v zložení  Berta, Szabo, Beňo  
                         mandátovú a volebnú komisiu v zložení Filipko, Gürtler, Železník 
     
 
4. Schválenie programu rokovania 
    
Starosta Gaj navrhol, aby sa program rokovania v bode 7 doplnil o body  
7a)  -  Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 29.9.2010 do 7.2.2011 
7b)  -  Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice - Sever za rok 2010 
7c)  -  Plán činnosti miestnej kontrolórky MZ na prvý polrok 2011. 
Poslanec Filipko navrhol upraviť program MZ tak, aby pôvodne navrhovaný bod 9c - interpelácie a   
dopyty bol označený ako bod 9.1. 
Poslanec Dobranský navrhol doplniť program rokovania doplniť o  bod 9.2. – Stanovenie  času 
a miesta rokovania MZ roku 2011.  
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Ďalšie návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania neboli navrhnuté. Starosta Gaj ukončil 
diskusiu k tomuto bodu rokovania.   
 
Návrhová komisia konštatuje, že boli predložené 3 pozmeňovacie návrhy na zmenu a doplnenie 
programu rokovania. 
  
Hlasovanie o návrhu poslanca Filipka: Za -  21, Proti -1, Zdržal sa -1, návrh bol prijatý 
Hlasovanie o návrhu starostu Gaja : Za  - 22, Proti -0, Zdržal sa -1, návrh bol prijatý  
Hlasovanie o návrhu poslanca Dobranského: Za   - 23, Proti -0, Zdržal sa – 0, návrh bol prijatý 
 
Návrhová komisia konštatuje, že všetky navrhované zmeny programu rokovania boli schválené. 
 
Starosta Gaj požiadal, aby sa  schválené zmeny programu rokovania  zapracovali do programu 
rokovania a dal hlasovať o  programe III. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever ako celku. 
 

Hlasovanie:  Za   - 23, Proti -0, Zdržal sa - 0  
 

Uznesenie -  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program III. rokovania MZ MČ Košice – 
Sever. 

    
 
5. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever. 
 
Starosta  Gaj  oboznámil poslancov so správou o svojej činnosti za obdobie od 22.12.2010 do 
7.2.2011. Správa bola predložená poslancom aj v písomnej podobe a je prílohou tejto zápisnice.  
 
Po otvorení diskusie k tomuto bodu sa nikto z poslancov o slovo neprihlásil. 
    

Hlasovanie : Za -  10, Proti - 0 , Zdržal sa - 13 
Uznesenie nebolo prijaté. MZ MČ  Košice - Sever neberie na vedomie správu o činnosti 
starostu MČ Košice – Sever  za obdobie od 22.12.2010 do 7.2.2011 

    
 
 
6. Organizačné a personálne záležitosti 
  
a)   Voľba zástupcu starostu, stanovenie okruhu úkonov a činností a schválenie platu 
zástupcu starostu  
    
Starosta Gaj predložil návrh na voľbu poslanca Petra Kalanina za svojho zástupcu.   
 Po otvorení diskusie poslanec Filipko navrhuje hlasovať o voľbe zástupcu starostu tajne.  
 
Starosta Gaj dal o návrhu poslanca Filipka o tajnom hlasovaní o voľbe zástupcu starostu hlasovať. 
    

Hlasovanie: Za   -  9, Proti – 6, Zdržal sa - 8 
    Uznesenie o tajnej voľbe zástupcu starostu nebolo prijaté. 
 
Následne dal starosta Gaj hlasovať o voľbe poslanca Petra Kalanina za zástupcu starostu. 

 
Hlasovanie:    Za -   14 , Proti – 0, Zdržal sa – 8, Nehlasoval -1  
 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever volí za zástupcu starostu MČ Košice - Sever 

                          poslanca Petra Kalanina.  
 
   Starosta Gaj gratuluje novozvolenému zástupcovi starostu. 
 
   Starosta Gaj predložil návrh na stanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu starostu.  
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     Hlasovanie : Za   -  12, Proti -   0, Zdržal sa – 11 
 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever stanovuje zástupcovi starostu  nasledovný 
okruh   úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať    
1. počas neprítomnosti starostu zabezpečuje v jeho zastúpení úlohy 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 401/1991 Zb. o meste Košice 
v znení neskorších predpisov 

2. v spolupráci s MÚ posudzuje žiadosti o dotácie a finančné 
príspevky od  občanov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Sever. Zároveň 
ich postupuje na prerokovanie príslušným komisiám MZ MČ 
Košice – Sever 

3. podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie MR a MZ 
4. koordinuje činnosť komisií MZ vo vzťahu k MR a MÚ 

 
 
Starosta Gaj predložil návrh na plat zástupcu starostu vo výške 200,- € mesačne. 
Poslanec Beňo upozorňuje, že kým nie je schválený poriadok odmeňovania poslancov, neodporúča 
schvaľovať samostatne plat zástupcovi starostu. 
 
Následne nechal starosta Gaj o svojom návrhu hlasovať. 
 

Hlasovanie: Za  - 0, Proti -10, Zdržal sa  -12, Nehlasoval - 1  
Uznesenie o plate zástupcu starostu nebolo prijaté.  

   
 
b)  Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 
 
Starosta Gaj navrhol najprv hlasovať o stanovení počtu členov miestnej rady a až následne hlasovať 
o jednotlivých menách. Starosta upozorňuje poslancov, že zvolený zástupca starostu sa stáva 
automaticky zo zákona členom MR. 
 
Poslanec Beňo navrhuje 7 člennú miestnu radu. 
 
Poslanec Filipko predložil procedurálny návrh, aby sa v zložení MR prihliadalo na zastúpenie politických 
strán, hnutí a nezávislých poslancov v nasledovnom počte: 
za SDKÚ, SMK, SaS - 3 členovia  
za KDH - 2 členovia 
za Smer, Most - Híd – 1 člen 
za Neka  - 1 člen 
 
Starosta Gaj dal o návrhu poslanca Filipka hlasovať. 
 

Hlasovanie : Za  - 10, Proti - 8, Zdržal sa - 5 
Uznesenie nebolo prijaté. Návrh poslanca Filipka na zastúpenie politických strán, hnutí 
a nezávislých poslancov v miestnej rade nebol schválený.  

 
 
Následne dal starosta Gaj hlasovať o návrhu poslanca Beňa na zriadenie miestnej rady v počte 7 
členov. 
 

Hlasovanie:  Za  -  22, Proti - 0, Zdržal sa - 0, Nehlasoval -1  
 
Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever zriaďuje  7 člennú miestnu radu 
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Starosta Gaj navrhuje pristúpiť k voľbe členov miestnej rady a vyzval poslancov, aby predložili svoje 
návrhy. 
Poslanec Beňo navrhuje za členov MR okrem zástupcu starostu Kalanina, poslanca Železníka.  
Poslanec Šmída navrhuje poslancov Šmídu a Vágásiho. 
Poslanec Gürtler navrhuje poslanca Ténaia. 
Poslanec Šmída doplňuje svoj návrh o poslanca Bertu.  
Poslanec Kalanin navrhuje poslanca Gürtlera. 
Poslanec Dobranský navrhuje poslanca Beňa. 
 
Hlasovanie za predložené návrhy: 
Poslanec Beňo navrhol, aby sa hlasovalo o každom návrhu osobitne podľa poradia, v akom boli 
predložené. Volilo sa šesť členov miestnej rady, pretože poslanec Kalanin sa voľbou za zástupcu 
starostu stal členom miestnej rady zo zákona. 
 
 

Hlasovanie:  Za - 13, Proti -  0, Zdržal sa - 10 
Uznesenie:  MZ MČ Košice-Sever volí za člena MR poslanca Pavla Železníka 

 
Hlasovanie: Za - 14, Proti -0, Zdržal sa - 8, Nehlasoval - 1 
Uznesenie:  MZ MČ Košice-Sever volí za člena MR poslanca Richarda Šmídu 

 
 

Hlasovanie:  Za - 14, Proti - 0 , Zdržal sa - 9 
Uznesenie:  MZ MČ Košice-Sever volí za člena MR poslanca Vladimíra Vágásiho 

 
 

Hlasovanie:  Za - 20, Proti - 0, Zdržal sa - 3 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever volí za člena MR poslanca Františka Ténaia 

 
 

Hlasovanie:  Za - 14, Proti - 0, Zdržal sa - 9 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever volí za člena MR poslanca Petra Bertu 

 
Hlasovanie:  Za  -  4, Proti - 0, Zdržal sa - 19 
Uznesenie o voľbe poslanca Vladimíra Gürtlera za člena miestnej rady nebolo prijaté. 

 
Hlasovanie:  Za   - 12, Proti - 0, Zdržal sa -  11 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever volí za člena MR poslanca Viliama Beňa 

 
 
Starosta Gaj gratuluje poslancom k ich zvoleniu do MR. 
Poslanec Beňo navrhol prestávku, starosta Gaj vyhlásil 10 minútovú prestávku. 
 
 
c)  Zriadenie stálych komisií MZ a voľba predsedov a členov 
 
Starosta Gaj navrhuje, aby sa hlasovalo najprv o jednotlivých komisiách, resp. ich názvoch, potom  
o predsedoch komisií a potom o jednotlivých členoch komisií z radov poslancov. 
 
Poslanec Beňo navrhuje zriadenie týchto komisií: 
1. Finančná komisia 
2. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 
3. Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeže a športu 
4. Komisia dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia 
5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
Starosta nechal o tomto návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie:  Za    - 22, Proti -  0, Zdržal sa  -0, Nehlasoval -1 

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zriaďuje pre volebné obdobie 2010-2014 

                     komisie miestneho zastupiteľstva: 
                     1. Finančná komisia 
                      2. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 
                      3. Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeže a športu 
                      4. Komisia dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia 

                     5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
    verejných funkcionárov 

 
Voľba predsedov  zriadených komisií  
 
Poslanec Beňo navrhol  

- za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
poslanca Gürtlera,  

- za predsedu Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia poslankyňu 
Zimmermannovú, 

- za predsedu Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu poslanca Sedláka, 
- za predsedu Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva poslanca Gajdoša, 
- za predsedu Finančnej komisie poslanca Beňa 

 
 

Hlasovanie:  Za  - 20, Proti-0, Zdržal sa -2, Nehlasoval -1  
Uznesenie:  MZ MČ Košice –Sever volí za predsedu komisie na ochranu  

                        verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
                        poslanca Vladimíra Gürtlera 
 
 

Hlasovanie:  Za    - 13, Proti- 0, Zdržal sa-9, Nehlasoval - 1  
Uznesenie: MZ MČ Košice-Sever volí za predsedníčku komisie dopravy, 

výstavby, investícií a životného prostredia poslankyňu Annu 
Zimmermannovú 
 
 

Hlasovanie: Za   -  12, Proti -  0, Zdržal sa – 10, Nehlasoval -1  
Uznesenie: MZ MČ Košice – Sever volí za  predsedu komisie mediálnej, kultúry, 

                     školstva, mládeže a športu poslanca Vladimíra Sedláka 
 
 

Hlasovanie:  Za   -12, Proti – 0, Zdržal sa -10, Nehlasoval – 1 
Uznesenie:  MZ MČ Košice-Sever  volí za predsedu komisie sociálnych 

                        vecí a zdravotníctva poslanca Branislava Gajdoša 
 
 

Hlasovanie: Za   - 12, Proti- 0, Zdržal  sa – 10, Nehlasoval - 1  
Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever volí za predsedu  finančnej komisie 

                        poslanca  Viliama Beňa  
 
 
 
 
Voľba členov komisií z radov poslancov do  zriadených komisií : 
 
Poslanec Šmída navrhol do finančnej komisie poslanca Vágásiho a do komisie dopravy, výstavby, 
investícií a životného prostredia poslanca Šmídu.  
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Poslanec Beňo navrhol do finančnej komisie poslankyňu Dobranskú, do komisie mediálnej, kultúry, 
školstva, mládeže a športu poslanca Železníka, do komisie dopravy, výstavby, investícií a životného 
prostredia poslanca Košičana, do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslanca Dobranského. 
 
Poslanec Filipko navrhol do finančnej komisie poslancov Szaba, Kuczika, Červeňákovú, do komisie  
sociálnych vecí a zdravotníctva poslankyňu Vajányiovú, do komisie mediálnej, kultúry, školstva, 
mládeže a športu poslancov Bertu a Skalického, do komisie dopravy, výstavby, investícií a životného 
prostredia poslancov  Miklošovú a Vargovčáka a do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov poslancov Novitzkú, Skalického a Filipka.   
 
Poslanec Gürtler navrhol do finančnej komisie a do komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže 
a športu poslanca  Ténaia. 
 
Poslanec Ténai navrhol do komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia  poslanca 
Gürtlera. 
 
Poslanec Kalanin navrhol do finančnej komisie poslanca Dobranského 
 
Poslanec Vágási navrhol do finančnej komisie poslankyňu Zimmermannovú. 
 
Poslanec Šmída navrhol do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslanca Šmídu.  
 
Poslanec Dobranský navrhuje do komisie sociálnych vecí a zdravotníctva poslanca Železníka 
 
Poslanec Gürtler predkladá návrh na počet členov komisií 2 poslanci + 2 neposlanci + 1 predseda, 
okrem komisie OVZ.  
 
Poslanec Filipko navrhuje, aby počty jednotlivých členov poslancov v komisiách neboli obmedzené  
a počet  neposlancov bol vždy o 1 menej ako poslancov.    
 
Poslanec Filipko navrhol ukončiť diskusiu k tomuto bodu. 
 
Starosta Gaj dal o návrhu poslanca Filipka na ukončenie diskusie hlasovať. 

 
Hlasovanie :  Za   - 20, Proti -0, Zdržal sa- 2, Nehlasoval - 1 
Uznesenie:   Diskusia k návrhom na zloženie komisií bola ukončená. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o návrhu poslanca Gürtlera o zložení komisií  2 poslanci + 2 neposlanci + 1 
predseda, okrem komisie OVZ 
 

Hlasovanie:  Za  - 3, Proti - 12, Zdržal sa  - 6, Nehlasovali -2  
Uznesenie nebolo prijaté. Návrh poslanca Gürtlera o zložení komisií MZ neschválilo. 

 
 
Starosta Gaj dal následne hlasovať o návrhu poslanca Filipka, aby počty jednotlivých členov  
poslancov v komisiách neboli obmedzené a počet  neposlancov bol vždy o 1 menej ako poslancov 

 
 

Hlasovanie: Za   - 18, Proti - 0, Zdržal sa – 4, Nehlasoval -1  
 
Uznesenie: MZ MČ Košice-Sever  schvaľuje, aby počty členov poslancov 

v jednotlivých komisiách neboli obmedzené a počet členov komisií 
z radov neposlancov bol v každej komisii s výnimkou komisie OVZ 
najviac o 1 menej ako počet členov z radov poslancov 
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Starosta Gaj dal hlasovať o procedurálnom návrhu, aby sa o návrhoch poslancov do jednotlivých 
komisií hlasovalo ako o celku (hlasovanie en bloc) 

 
Hlasovanie:  Za    -  20, Proti – 0, Zdržal sa  - 2, Nehlasoval -1                                                                          
Uznesenie:    MZ MČ Košice-Sever schvaľuje hlasovanie o návrhoch poslancov do  

jednotlivých komisií ako o celku (hlasovanie en bloc) 
 
 
Potom pristúpil starosta Gaj k hlasovaniu o zložení jednotlivých komisií. 
 

Hlasovanie: Za    -  20, Proti – 0, Zdržal sa  - 2, Nehlasoval -1                                                                                                                   
 
Uznesenie  - MZ MČ Košice – Sever volí  členov komisií z radov poslancov v zložení: 
 

1. Finančná komisia 
                           Miroslava Dobranská 

                         Vladimír Vágási 
                         Bartolomej Szabó 
                         Ladislav Kuczik    
                         Martina Červeňáková 
                         Anna Zimmermannová 

                            František Ténai 
                         Andrej Dobranský 
 

2. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 
                            Monika Vajányiová 

                         Pavol Železník 
 

3. Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeže a športu 
                        Peter Berta 
                        Martin Skalický 
                        František Ténai 
                        Pavol Železník 
 

4. Komisia dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia 
                        Richard Šmída 
                        Miroslav Košičan  
                        Andrea Miklošová  
                        Marcel Vargovčák  

                           Vladimír Gürtler 
 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií                           
                verejných    funkcionárov 
                         Andrej Dobranský 
                         Natália Novitzká 
                         Martin Skalický 
                         Jozef Filipko 
  Richard Šmída 

 
 
7a)   Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 29.9.2010 do 7.2.2011 
 

Miestna kontrolórka Jana Nováková oboznámila poslancov so správou o svojej činnosti za  
obdobie od 29.09.2010 do 07.02.2011. Predmetná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
K predloženej správe neboli z radov poslancov žiadne otázky, či pripomienky. 
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Hlasovanie:  Za   -  20, Proti -  0, Zdržal sa – 0, Nehlasovali - 3 
 

Uznesenie: MZ  MČ Košice –Sever berie na vedomie správu o činnosti miestnej                      
kontrolórky za obdobie od 29.9.2010 do 7.2.2011. 

 
 
 
7b) Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever za  rok 2010 
 

Miestna kontrolórka  Jana Nováková informuje poslancov, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov jej ukladá vypracovať ročnú správu. Stručne informuje 
poslancov o svojej činnosti. Písomná správa o činnosti miestnej kontrolórky za rok 2010, ktorá 
bola predložená poslancom na rokovanie MZ, je uvedená v prílohe tejto zápisnice. 

 
K predloženej správe neboli z radov poslancov žiadne otázky, či pripomienky. 

 
Hlasovanie:  Za   -  19, Proti -   0, Zdržal sa – 0, Nehlasovali - 4 

 
Uznesenie: MZ MČ Košice – Sever berie na vedomie ročnú správu o činnosti  

            miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever za rok 2010. 
 
 
7c) Plán činnosti hlavnej kontrolórky MZ na prvý polrok 2011 
 

Miestna  kontrolórka  predložila poslancom plán kontrolnej činnosti v prvom polroku 2011. 
Predložený plán je prílohou tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie:  Za   -  19, Proti - 0, Zdržal sa – 0,  

 
Uznesenie: MZ MČ Košice – Sever  schvaľuje plán činnosti miestnej                      

kontrolórky MČ Košice - Sever na prvý polrok 2011. 
 
 
 
8. Správa o plnení uznesení 
 
    Miestna kontrolórka predložila správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ. 
 

Hlasovanie: Za -   17, Proti – 0, Zdržal sa -2,  
 

Uznesenie: 1. MZ MČ Košice -Sever berie na vedomie správu o plnení uznesení  
                             zo  zasadnutí MZ 

2.  MZ MČ Košice – Sever konštatuje, že v platnosti zostáv uznesenie   
č. 86 - bez časti I. bod 1, 115/2004, 82, 93/2008, 136, 140, 
141/2009 a 182/2010 

3. MZ MČ Košice – Sever vypúšťa zo sledovania  uznesenia č.                  
198/2001, 11/2004, 107/2008, 158, 173, 174, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187/2010, 1/2011 

 
                                                                                                                              
9. Rôzne  
 

a) Preplatenie dovolenky bývalej starostke Takáčovej 
 
Poslanec Filipko upozorňuje, že predložený návrh nie je dostatočne odôvodnený, a že v bode Rôzne sa 
neprijímajú uznesenia. 
Poslanec Gürtler cituje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa ktorého náhradu platu za nevyčerpanú 
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dovolenku možno  starostovi poskytnúť len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho 
kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Navrhuje, aby  bývalá starostka 
Takáčová osobne na ďalšom MZ vysvetlila  dôvody, prečo nevyčerpala dovolenku. Žiada, aby MZ 
o predloženom návrhu na pozvanie bývalej starostky na rokovanie MZ rozhodlo hlasovaním. 
 

Hlasovanie: Za    -  4, Proti  -0, Zdržal sa – 15,  
Návrh poslanca Gürtlera na pozvanie bývalej starostky na najbližšie rokovanie MZ  nebol 
prijatý. 

 
Poslanec Železník navrhuje, aby miestna kontrolórka preverila uplatňovaný nárok. 
Starosta Gaj prisľúbil k tomuto bodu vypracovať stanovisko v spolupráci s miestnou kontrolórkou 
a s právnym oddelením do najbližšieho zastupiteľstva. 
 
    b) Schválenie koncepcie poslaneckých dní 
 
Starosta Gaj navrhuje, aby sa poslanecké dni konali vždy v stredu v čase od 15.30 hod. do 16.30 hod. 
Poslanec Berta si myslí, že nie je potrebné toto stanovovať z dôvodu, že v prípade záujmu občana 
o stretnutie s poslancom, poslanec sa na stretnutie dostaví.  
Poslankyňa Zimmermannová upozorňuje, že poslanecké dni sú dôležité pre občanov a preto sa  musia 
stanoviť. Navrhuje, aby boli v čase od 16.00 hod do 17.00 hod.  
 

Hlasovanie:   Za   - 18, Proti-  1, Zdržal sa – 0,  
Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje koncepciu poslaneckých dní  

                      podľa predloženého časového plánu  v čase od 16.00 do 17.00 hod. 
 
Časový plán poslaneckých dní je prílohou k tejto zápisnici. 
Poslanec Filipko  informoval, že poslanecký klub SDKÚ, SMK a SaS doplní svoju koncepciu 
poslaneckých dní. 
 
 
9.1.  Interpelácie a dopyty 
 
Poslanec Filipko  požaduje, aby materiály na MZ boli predkladané včas a v dostatočnej obsahovej 
kvalite. Zároveň smeruje interpeláciu k poslancovi Beňovi, ako sa mieni vysporiadať s II. zasadnutím 
miestneho zastupiteľstva, ktorého rokovanie ako poverený poslanec prerušil. 
Poslanec Ténai sa dotazuje starostu ako bude riešiť bod 9 a).  
Starosta Gaj odpovedá, že v spolupráci s miestnou kontrolórkou a právnym oddelením a pani 
Takáčovou vypracuje stanovisko a následne ho predloží na rozhodnutie MZ.  
Poslankyňa Zimmermannová sa pýta starostu Gaja, akým spôsobom chce riešiť svoj zámer, resp. vízie 
z volebnej kampane. 
Poslanec  Szabó žiada predložiť skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2010. 
Poslanec Ténai sa pýta prečo nefunguje internetová stránka miestneho úradu.  
Poslanec Železník sa pýta, komu bola zadaná príprava alebo správcovstvo internetovej stránky úradu, 
či môže vzniknúť redakčná rada z poslancov. Bola deklarovaná snaha šetriť, ale má informácie, že 
úrad sa rozrastá. Chce poznať dôvod. 
Poslanec Kuczik sa pýta na počet  zamestnancov pri prebratí úradu a aký je počet  v súčasnosti. Ďalšia 
otázka je na úradné hodiny, či budú zmeny v prospech občanov. 
Poslanec Berta informuje, že na Podhradovej, pod vyhliadkovou vežou sa ubytovali bezdomovci. 
Obťažujú obyvateľov sídliska, preto navrhuje, aby sa problém riešil v súčinnosti s mestskou políciou.   
 
Starosta ukončil diskusiu k bodu 9.1. Interpelácie a dopyty.  
K väčšine sa vyjadrí písomne v lehote 30 dní. Vyzval prednostu Polačeka, aby sa vyjadril k internetovej 
stránke.  
Prednosta Palaček vysvetľuje, že pôvodná internetová stránka nespĺňala predstavy. Pripravuje sa 
nová, možno už do konca týždňa sa spustí skúšobná prevádzka.  
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9.2.  Stanovenie času a miesta rokovania  MZ na rok 2011 
 
Poslanec Dobranský navrhuje, aby sa pevne stanovil čas a miesto rokovania riadnych miestnych 
zastupiteľstiev na rok 2011.    
Starosta Gaj odpovedá, že v týchto dňoch obdržal harmonogram plánu zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva a v nadväznosti na to budú poslancom e-mailom zaslané predbežné termíny riadnych  
zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sever. 
 
 
10.  Záver 
 
Starosta Gaj  poďakoval  prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie miestneho zastupiteľstva 
ukončil.  
 
Košice, 8.2.2011 
 
Zapísala:  
 
Valéria Pokorná             ................................................... 
 
 
Zápisnicu overili:               
 
 
Andrea Miklošová 
poslankyňa                                                             ................................................... 
 
 
 
František Ténai 
poslanec                                                                 ...................................................                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Polaček 
prednosta                                                               ................................................... 
 
 
 
 
Marián Gaj  
starosta                                                                  ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


