
Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA

z IV. zasadnutia miestneho zastupitel'stva
Mestskej časti Košice - Sever, konaného dňa 05.05.2011

Prílohy: Pozvánka na zasadnutie MZ
Ustina prítomných
Správa o plnení uznesení Miestneho zastupitel'stva
Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 8.2.2011 do 27.4.2011
Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupitel'stva
Návrh Organizácie Miestneho úradu MČ Košice - 5ever
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2011 až 2013
Návrh zmeny Všeobecne závazného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever Č. 30
"Trhový poriadok pre trhoviská pri oe Merkúr, pri oe Mier a príležitostné trhy"
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania: zasadačka miestneho úradu, Festivalové nárnestle 2, Košice

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 5. mája 2011, od 15.00 do 20.00 hod.

Počet zvolených poslancov: 23

Počet prítomných: 22 - podl'a priloženej prezenčnej listiny (nie však PDČaS celého
zasadnutia Ml)

Počet neprítomných: 1 - (poslanec Gajdoš sa ospravedlnil u pána zástupcu starostu pred
rokovaním Ml)

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 IV. zasadanie Ml a privítal prímmných. Konštatoval, že
v čase otvorenia rokovania je prítomných 20 poslancova Ml je uznášaniaschopné.

2. Určenie overovatel'ov zápisnice, zapisovatel'a, vol'ba návrhovej a mandátovej komisie

Starosta Gaj poprosil poslanecké kluby o navrhnutie kandidátov do mandátovej a návrhovej komisie.
Za overovatel'ov zápisnice urďl poslancov Dobránsku a Železníka.

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Vargovčák, Dobránsky, Miklošová
do návrhovej komisie poslancov Ténai, Vajányiová, limmermannová

Hlasovanie: za - 20, proti - o, zdržal sa - o, uznesenie bolo prijč'té

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo:
návrhovú komisiu v zložení Ténai, Vajányiová, Zimmermannová
mandátovú komisiu v zložení Vargovčák, Dobránsky, Miklošová

Po hlasovaní sa dostavil na rokovanie Ml poslanec Beňo. Počet prítomných poslancov stúpol na 21.

3. Schválenie programu rokovania

Starosta Gaj otvoril diskusiu.

Poslanec Filipko navrhol stiahnuť z rokovania Ml bod 7.

Hlasovanie o návrhu poslanca Filipka: Za - 18, Proti -3, ldržal sa -O, návrh bol prijatý.

Po hlasovaní sa dostavil poslanec Vágási. Počet prítomných poslancov stúpol na 22.

Poslanec Filipko navrhol stiahnuť z rokovania Ml bod 12.

Hlasovanie o návrhu poslanca Filipka: Za - 15, Proti -O, ldržal sa -7, návrh b'JI prijatý

Starosta Gaj na návrh poslanca Filipka navrhol hlasovanie o spósobe hlasovanřa a jeho evidenci i
menovite.
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Starosta Gaj navrho, aby sa hlasovania MZ zaznamenávali menovite, podl'a rnena,

Hlasovanie o návrhu starostu Gaja : Za - 2, Proti -3, Zdržal sa -17, návrh nebol prijatý

Poslanec Berta opustil rokovanie MZ. Počet prítomných poslancov klesol na 21.

Poslanec Filipko navrhol doplniť do rokovania MZ bod 5
a) Riešenie dopytov občanov zaevidovaných v knihe pri poslaneckých dňoch,

Hlasovanie o návrhu poslanca Filipka: Za - 21, Proti -O, Zdržal sa -O, návrh bol prijatý

Poslankyňa Zimmermanová navrhla doplniť program rokovania o bod 15
a) činnosť poslaneckých klubov - zabezpečenie miestnosti
b) forma materiálov na zasadanie zastupitel'stva
c) komunikácia MÚ s komisiami
d) termíny rokovaní komisií
e) informácie zo zasadania komisií

Hlasovanie o návrhu poslankyne Zimmermanovej: Za - 21, Proti -O, Zdržal sa -O, návrh bol prijatý

Poslankyňa Zimmermanová navrhla doplniť program rokovania o bod 16
Parkovanie v Mestskej časti - parkovacie domy.

Hlasovanie o návrhu poslankyne Zimmermanovej: Za - 20, Proti -O, Zdržal sa -1, návrh bol prijatý

Poslanec Železník navrhol doplniť posunúť bod číslo 11 za bod číslo 13.

Hlasovanie o návrhu poslanca Železníka: Za - 21, Proti -O, Zdržal sa -O, návrh bol prijatý

Poslanec Beňo navrhol doplniť bod 4
a) vzatie na vedomie zloženia poslaneckého sl'ubu p. Beňa Miestnym zastupitel'stvom

Hlasovanie o návrhu poslanca Beňa: Za - 21, Proti -O, Zdržal sa -O, návrh bol prijatý

Ďalšie návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania neboli navrhnuté. Počet poslancov klesol na
20, nakol'ko rokovanie MZ opustil poslanec Skalický.

Starosta Gaj ukončil diskusiu k tomuto bodu rokovania. Požiadal návrhov J komisiu, aby prečítala
ucelený program rokovania MZ.

Uznesenie - MZ MČ Košice - Sever schval'uje upravený program Jv. rokovania MZ MČ
Košice - Sever v znení:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovatel'ov zápisnice, zapisovatel'a, vol'ba návrhovej a mandátovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupitel'stva
4.a)Vzatie na vedomie zloženla poslaneckého srubu p. Beňa Miestnym zastupíteřstvorn
5. Informácia o činnosti starostu za obdobie od posledného zasadnutia Miestneho zastupitel'stva
5.a)Riešenie dopytov občanov pri poslaneckých dňoch
6. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 08.02.2011 do 27.04.2011
8. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupitel'stva
9. Návrh Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupitel'stva a zástupcu starostu
10. Návrh Organizácie miestneho úradu
13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúcej starostky
11. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2011 až 2013
14. Interpelácie a dopyty poslancov
15. aj činnosť poslaneckých klubov
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bl forma materiálov na zasadanie zastupitel'stva
ci komunikácia MÚ s komisiami
dl termíny rokovaní
el informácie zo zasadnutia komisií

16. Parkovanie v MČ- parkovacie domy
17. R6zne
18. Záver

Hlasovanie: Za - 19, Proti - O,Zdržal sa - O, Nehlasoval-I, usneseme bolo prijaté

4. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupitel'stva.

Hlasovanie:

Miestna kontrolórka Nováková predložila správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ.

Za - 20, Proti - O,Zdržal sa -O, usneseme bolo pr~faté

Uznesenie: Miestne zastupite/'stvo MČ Košice - Sever bede na vedomie správu
op/není uznesení Miestneho zastupiterstva.

Hlasovanie:

4.a) Vzatie na vedomie zloženia poslaneckého sl'ubu p. Beňa MZ.

Uznesenie:

Za - 20, Proti - O,Zdrža/ sa -O, uznesenie boto prlj.:Jté

Miestne zastupite/'stvo MČ Košice - Sever v.rmysle § 14 zákona č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov berie na
vedomie, že dňa 27.1.2011 Ing. Vi/iam Beň~ bytom Potočná č. ID,
Košice, z/ožil s/'ub poslanca a splnil tak zákonom stanovenú
podmienku pre výkon funkcie pos/anca Miestneho zastupitel'stva
Košice - Sever.

5. Informácia o činnosti starostu za obdobie od posledného zasadnutia Miestneho
zastupiterstva.

Starosta Gaj predniesol správu o svojej činnosti za obdobie od posledného zasadnutia Miestneho
zastupitel'stva.

Poslanec Filipko poukázal na neúspešný poslanecký prieskum, ktorý chceli vykonať poslanci MZ.
Predložil preto vlastný návrh na uznesenie o poslaneckých dňoch.

Poslanec Beňo sa spýtal akým spósoborn bola vybavená táto žiadosť poslancov.

Ved. odd. Stavrovský konštatoval, MÚ sa dotazoval pána Filipka, o čo opiera svoj nárok na vykonanie
kontroly, ale odpoved' nedostal. Zároveň konštatoval, že teraz predneserý návrh pána Filipka sa
opiera o nevhodné ustanovenie zákona a celkovo nemá oporu v zákone.

Poslanec Kuczik, oponuje, vo svojich dotazoch sa pýta na určité typy informácií, aby sa ako člen
finančnej komisie mohol fundovane rozhodnúť a nedostal na všetky odpoved'. A rovnako ani na svoj
posledný list.

Uznesenie:

Hlasovanie:

Miestne zastupite/'stvo MČ Košice - Sever bede na vedomie, správu
o činnosti starostu za obdobie od posledného zasadnutia Miestneho
zastupitel'stva.

Za - 18, Proti - O,Zdržal sa - O, Nehlasoval- 1
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Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Seve.r žiada starostu MČ
vytvoriť POdmienky pre vykonávanie kontrol poslancov ak a to
poslanec vopred požiada minimálne 24 hcldín pred vykonaním
kontroly. Poslanec musí uviesť témy, oblast;, resp. agendy, ktoré
bude kontrolovat~
Termín:stály
Zodpovedný: starosta MČ

Hlasovanie: Za - 11, Proti - O, Zdržal sa - 8, Nehlasoval - O

Starosta Gaj konštatoval, že uznesenia bolí prijaté.

S.a) Riešenie dopytov občanov pri poslaneckých dňoch.

Poslanec Filipko požiadal prednostu, aby ozrejmil, akým spósobom rieši dopytv zaznamenané v knihe
poslancova ako riešil jednotlivé podnety konkrétne v nej zapísané. Poslancom chýba spatná vazba.
Následne by predniesol aj návrh na uznesenie v tomto bode.

Prednosta Polaček, si je vedomý existencie tejto knihy poslaneckých dní. Poslanecké dni považuje za
aktivitu poslancov a nevidí dóvod na to, aby úrad zasahoval do politických aktivít poslancov
a komunikácie s voličmi. Knihu poslancov považuje za aktivitu všetkých poslancov,

Poslanec Beňo to považuje za vel'ké nedorozumenie. MÚ je výkonný orgán MZ. MÚ je povinný túto
agendu riešiť má podať spátnú vazbu poslancom.

Poslanec Filipko, ostal ohúrený vyhlásením prednostu, že sa úrad nezaobe -al zisteniami zapísanými
v knihe poslaneckých dní. Vyjadril obrovskú nespokojnosť v tejto veci.

Poslanec GOrtler, chcel vedieť ako bola riešená petícia alebo žiadosť 200 občanov z 23.3.2011, ktorá
bola podaná v podatel'ni. Preto v tejto veci žiada MZ o udelenie slova občanovi Kosmasovi Bekiarisovi.

Poslanec Filipko predniesol návrh na uznesenie, MZ MČ Košice -Sever schvaruje:
predkladanie pravidelných informácií na rokovania MZ z dopytov vznesených v poslaneckej
knihe, zodpovedný prednosta MÚ
zasielanie elektronickej informácie poslancom, ktorí sa zúčastnili poslaneckého dňa, o stave
riešenia dopytu do 14 dní, od zaznamenania
zaslanie informácie pre občana, ak uvedie svoje meno a adresu, do 14 dní od zaznamenania
dopytu, v akom stave je riešenie dopytu

Poslanec GOrtler navrhol udeliť slovo Kosmasovi Bekiarisovi vo ved osvetíeníe petície z 23.3.2011.

Hlasovanie o návrhu poslanca GOrtler: Za - 20, Proti -O, Zdržal sa -O, návrh bol prijatý

Občan Kosmas Bekiaris, 23.3.2011 na poslaneckom dni, za prítomnosti poslancov Filipka, GOrtlera
a Ténaia, podal žiadosť obvvaterov časti Sever, Hlinkova, Park duklianskych hrdinov, Obrancov mieru
a Komenského, žiadosť o výstavbu detského ihriska, s podpismi cca 252 obyvatel'ov. Podal to aj na
podaterňu, Odpoveď nedostal do 30 dní. Rovnako podal žiadosť o členstvo v komisii a tiež by mal
dostať odpoveď, ale bod 7 bol stiahnutý a tak odpoveď sa asi nedozvie. Dóležltejšíe je podl'a neho aj
to ako poslanci hlasujú a níe to ako dlho hlasujú.
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Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever schllal'uje
- predkladanie pravidelných informácií na rokovania MZ z dopytov

vznesených vposlaneckej knihe,
zodpovedný: prednosta MÚ

- zasielanie elektronickej informácie poslancom, ktorí sa zúčastnili
poslaneckého dňa do 14 dní od zaznamenanla

- zaslanie informácie pre občana, ak uvedie svoje meno a adresu,
do 14 dní od zaznamenania dopytu

H/asovanie: Za - 2~ Proti - O,Zdrža/ sa -~ uznesenie boto príjaté

Prednosta Polaček prisl'úbil osobné riešenie odpovede pre občana Bekiarisa.

6. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 08.02.2011 do 27.04.2011.

Miestna kontrolórka Nováková uviedla svoju správu o činnosti. Poprosila M2, aby sa vrátili k bodu 4
a doplnili dané uznesenie o body b) a c) tak ako boli navrhnuté v uznesení.

Poslanec Beňo, otázka na kontrolórku na čerpanie rozpočtu, či sa čerpá 1/12 :~položlek rozpočtu.

Miestna kontrolórka Nováková, poukazuje na zákon, kde sa uvádza, že ide o 1/12 celkového rozpočtu,
nejde o položky.

Starosta Gaj poprosil návrhovú kornislu, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu a rovnako aj
uznesenia z bodu 4 b) a c).

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever ber-ie na vedomie správu
miestnej kontrolórky.

H/asovanie: Za - 18, Proti - O,Zdrža/ sa - 2,

Starosta Gaj konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Poslankyňa Vajányiová predniesla za návrhovú komisiu uznesenie na doplnerie uznesenia v bode 4:

Uznesenie: 4.b)MZ MČ Košice Sever konštatuje, že/ v platnosti ostáva
uznesenie Č. 86 -bez častí 1 bod 1/2004, 115/2004, 93/2008,
136/2009,182/2010, 2,4,9/2011

4.c)MZ MČ Košice Sever vypúšt'a zo sledovania uznesenie č.
82/2008, uznesenia č.140 a 141/2009 a uznesenia č.3,5,6,7 a
8/2011

H/asovanie: Za - 19, Proti - O,Zdrža/ sa - 1,

Starosta Gaj konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Starosta Gaj vyhlásil 12 minútovú prestávku.

Po prestávke bolo prítomných 19 poslancov MZ.
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8. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupitel'stva.

Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. Materiál bol prerokovaný v MR aj v komisiách.

Poslanec Filipko, prezentoval návrh poslaneckých klubov zachovať súčasný rokovací poriadok.
V budúcnosti sa k nemu MZ vráti, aj vzhl'adom na potrebu hlasovacíeho zariaclenia na rokovania MZ.
Navrhuje doplniť do platného rokovacieho poriadku jeden bod, ktorý by bol zaradený v článku V., za
bodom 3 pred bod 4 a ostatné poradíe bodov v tom článku sa prečísluje. Návrh uznesenia je:
MZ MČ Košice - Sever schval'uje doplnenie platného rokovacieho poriadku " článku V. za bodom 3.
o nasledujúci nový bod: Rokovaniu miestneho zastupitel'stva predsedá starosta, ktorý sedí za
predsedníckym stolom spolu 50 zástupcom starostu, prednostom úradu :t hlavným kontrolórom.
Vedúci oddelení a ostatní zamestnanci prítomní na rokovaní MZ sa zdržiavajú na mieste pre nich
vyhradenom.

Poslanec GOrtler by sa rád opýtal pána Filipka k čomu smeruje tento návrh.

Poslanec Filipko svoj návrh zdóvodnil potrebou zaviesť štábnu kultúru, ta« aby za predsedníckym
stolom sedeli iba 4 hlavní predstavitelia obce.

Poslanec GOrtler považuje tento bod za úplne zbytočný, a dehonestujúci pozíciu starostu.

Ved. odd. Stavrovský zhrnul dóvody na schválenie nového rokovacieho poriadku ako potreba riešiť
elektronické hlasovanie, potreba riešiť ustanovujúce rokovanie MZ a mnohé iné nejednoznačné
ustanovenia. Je predkladaný po 2 krát a prešiel komisiami aj radou. Neboli vznesené žiadne zásadné
pripomienky.

Poslankyňa Miklošová sa spýtala na formu ospravedlňovania sa poslancov, podl'a predloženého
nového rokovacieho poriadku, na rokovaní MZ.

Ved. odd. Stavrovský potvrdil, že stačí telefonicky a následne mailom, aby bol k tejto veci písemný
záznam.

Poslanec GOrtler nerozumie tejto diskusii, ked'že poslanec Filipko navrhol bod stiahnuť.

Poslanec Filipko naznačil neschváliť nový rokovaá poriadok, jeho stiahnutie už nie je možné.

Poslankyňa Miklošová chcela otvoriť diskusiu k § 6 Návrh programu zasadnutia MZ odsek 3 , kde je
navrhované na doručenie pozvánky 5 dní, a to sa jej zdá málo.

Starosta uzavrel diskusiu a dal hlasovať o návrhu uznesenia pána Filipka.

Poslankyňa Vajányiová predniesla za návrhovú komisiu návrh na uznesenie:

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever schval'uje doplnit' do
platného Rokovacieho poriadku do článku č. V. za bod 3. nový bod
vznení:
Rokovaniu miestneho zastupiterstva predsedá starosta, ktorý sedí
za predsedníckym stolom spolu $O zástupcom starostu, prednostom
úradu a hlavným kontrolórom. Vedúci oddelení a ostatní
zamestnanci prítomní na rokovaní MZ sa zdržiavajú na pre nich
vyhradenom mieste.

Hlasovanie: Za - 14, Proti - 1, Zdrža! sa - 4,

Starosta Gaj skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever
• sChval'uje Rokovací poriadok MZ MČ /{ošice - Sever podl'a

predloženého návrhu
• zrušuje Rokovacl poriadok Miestneho za:~tupitel'stva Mestskej

častí Košice - Sever prijatý uznesením č. 182 zo dňa 29.9.2010

H/asovanie: Za - 2, Proti - o, Zdria/ sa -17,

Starosta Gaj skonštatoval, že návrh uznesenia nebolo prijaté.

9. Návrh Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupitefstva a zástupcu starostu.

Poslanec Filipko predniesol návrh jednoduchého odmeňovacieho poriadku, vzhl'adom na budúce
využitie elektronického hlasovacieho zariadenia. V roku 2010 bolo na odmeny poslancov vyčlenených
48 tisíc. Eur, toto číslo navrhol znížiť o 10% a z toho vychádza mesačná základná odmena poslanca vo
výške 5,16% z 10 násobku minimálnej mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom. Rovnako je
v návrhu zapracovaná možnosť vzdať sa odmeny. Odmenu zástupcu starostu nerieši.
Návrh poslanca Filipka:
1. Základná mesačná odmena poslanca MZ MČ Košice - Sever podl'a zákona č. 401/1990 Z. z. § 18
ods. 3 o meste Košice je 5,16% z 10 násobku minimálnej mesačnej mzdv určenej osobitným
predpisom, bez ohl'adu na počet rokovaní.

2. Základná mesačná odmena poslanca určená podl'a odseku 1 sa znižuje podl'a účasti na rokovaní
miestneho zastupitel'stva, a to aj mimoriadneho:
- 20% pri vopred ospravedlnenej neúčasti
- 100% pri neospravedlnenej neúčasti

To neplatí na vopred ospravedlnenú neúčasť poslanca, ktorý sa rokovania nezúčastní pre výkon úloh,
na ktoré bol poverený MZ alebo starostom MČ.

3. Poslancovi odmena nepatrí, aksa jej vopred vzdá. Vzdanie sa odmeny musí poslanec uskutočniť
písomnou formou a doručiť na MU Me Sever. Poslanec musí uviesť aj obdobie, na ktoré sa odmeny
vzdáva.

Odmena nepatrí poslancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy
písomne oznámil, že sa odmeny vzdáva. Minimálne obdobie, na ktoré sa móže poslanec odmeny vzdať
sú 3 kalendárne mesiace.

4. Za členstvo v MR, v komisiách poslancovi odmena nepatrí. Členom komisií MZ - neposlancom
odmena nepatrí.

5. Poslancovi maže byť udelená aj mimoriadna odmena. Návrh na udelenie takejto odmeny predkladá
predseda finančnej komisie.

6. Po vyčerpaní zákonom stanovenej maximálnej výšky odmien, poslanec nemá nárok na výplatu
d'alších odmien, bez ohradu na jeho d'alšiu činnosť.

Starosta Gaj sa pýta či by nebolo fér predložiť tento návrh skór na posúdenie vedeniu MČ. Aj pán
Beňo prisl'úbil zaslanie takéhoto materiálu.

Poslanec Beňo vyjadril súhlas, že takýto sl'ub dal, no nedošlo k zhode na jehc návrhu.

Prednosta Polaček upozornil na zmenu zákona a nutnosť odvádzania odvodov za poslanecké odmeny.

Prac. ekonomického odd. Dobošová osvetlila nutnosť odvádzať odmeny to znamená, na balík odmien
sa nabal'uje ešte balík odvodov.
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Poslanec Ténai, chce čím viac peňazí vrátiť občanom, a navrhol zníženie brutto odmien 030 percent.
Tým by došlo aj k zníženiu voči stavu z minulého roka. V tomto zmysle predložll aj svoj návrh.

Poslanec Beňo, dáva pozmeňovací návrh k návrhu poslanca Filipka. Navrhol bod 4 zmeniť na znenie:
Za účasť na zasadnutí komisie MZ, predseda komisie za činnosť komisie a príoravu programu 8,- € a
členovi komísíe za aktívnu účasť 5,- €. Za účasť na zasadnutíach miestnej radv 12, - €.
Zároveň navrhol ohl'adne zástupcu starostu doplniť bod 7 v tomto odmeňovacom poriadku v znení:
MZ MČ Košíce - Sever stanovuje zástupcovi starostovi 1/3 pracovný úvazok a mesačnú odmenu, v
zmysle týchto pravidiel, vo výške 500,- €.

Poslanec Ténai predniesol návrh na zaokrúhlenie poslaneckej odmeny na sumu 100,- €, čo by
znamenalo úsporu cez 4000,- €.

Pozmeňujúci návrh pána Beňa k návrhu pána Filipka.
Bod 4 zmeniť v zmysle:
a. Za účasť na zasadnutí komisie MZ, predseda komisie za činnosť komisie a prípravu programu 8 ,-

€ a člen komisíe za aktívnu účasť 5,- €.
b. Za účasť na zasadnutiach miestnej rady poslancovi 12, - €.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Beňa: Za - 13, Proti - 2, Zdržal sa -4, návrh bol príjatý.

Pozmeňujúci návrh pána Beňa k návrhu pána Filipka.
Bod 7 doplniť v znení:
MZ MČ Košice - Sever stanovuje zástupcovi starostovi 1/3 pracovný úvazok a mesačnú odmenu, v
zmysle týchto pravidiel, vo výške 500,- €.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Beňa: Za - 13, Proti - 2, Zdržal sa -4, návrh bol prijatý.

Návrhová komisia predniesla celý návrh na uznesenie k tomuto bodu.

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever schva/'uje zásady
odmeňovania poslancov MZ v znení:

1. Základná mesačná odmena poslanca MZ MČ Košice- Sever podl'a
zákona Č. 401/1990 Z z. §18 ods. 3 o meste Košice je 5,16%z
10 násobku minimálnej mesačnej msav určenej osobitným
predpisom, bez ohl'adu na počet rokovaní.

2. Základná mesačná odmena poslanca určená podl'a odseku 1sa
znižuje pod/'a účasti na rokovaní miestneho zastupite/'stva, a to
aj mimoriadneho:
- 20% pri vopred ospravedlnenej neúčasti
- 100% pri neospravedlnenej neúčasti

To neplatí na vopred ospravedlnenú neúčsst' poslanca, ktorý sa
rokovania nezúčastní pre výkon úloh, na ktoré bol poverený MZ
alebo starostom Mé.

3. Poslancovi odmena nepatrí, ak sa jej vopred vzdá. Vzdanie sa
odmeny musí poslanec uskutočniť písomnou formou a doručiť
na MÚ MČ Košice - Sever. Poslanec musí uviesť aj obdobie, na
ktoré sa odmeny vzdáva.

Odmena nepatrí poslancovi od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy písomne oznámil, že sa
odmeny vzdáva. Minimálne obdobie, na ktoré sa móže poslanec
odmeny vzdať sú 3kalendárne mesiace.
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4. Za účast' na zasadnutí komisie HZ, predseda komisie za činnost'
komisie a prípravu programu 8,- € a člen komisie za aktívnu
účast' 5,- €. Za účast' na zasadnutiach miestnej rady poslancovi
12, - €.

5. Poslancovi može byt' udelená aj mimoriadna odmena. Návrh na
udelenie takejto odmeny predkladá predseda finančnej komisie.

6. Po vyčerpaní zákonom stanovenej maximálnej výšky odmien,
poslanec nemá nárok na výplatu ďalších odmien, bez ohradu na
jeho ďalšiu činnost'.

7. HZ HČ Košice - Sever stanovuje zástupcovi starostovi 1/3
pracovný úviizok a mesačnú odmenu, v zmysle týchto pravidiel,
vo výške 500,- e.

H/asovanie: Za - 17, Proti - 2, Zdrža/ sa - O,

Starosta Gaj skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. Z uvedeného dóvodu sa už o návrhu, ktorý
predniesol poslanec Ténai, hlasovať nebude.

10. Návrh Organizácie miestneho úradu.

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Poslanec Beňo dal pozmeňovaá návrh na zlúčenie odd. hospodárskej správy a organizačnej činnosti
s odd. právnym. Zároveň navrhol zlúčiť v návrhu odd. rozvoja mestskej častí s ekonomickým odd..
Zároveň spolu stým predniesol potrebu zlúčiť aj náplne jednotlivých odd. tak ako ich navrhol zlúčiť.
Celkový počet zamestnancov navrhol vo výške 21 + prednosta. Kde k jednotlivým odd. uviedol aj
navrhované počty zamestnancov:
kancelária starostu - 1+ 1
oddelenie právne a majetku + referát hospodárskej správy a organizačnej činnosti - 1+6
kancelária prvého kontaktu - 3
oddelenie rozvoja mestskej časti + oddelenie ekonomické - 1+5
oddelenie sociálnych vecí - 1+2

Prednosta Polaček ho upozornil na fakt, že tento počet je nedostatočný na chod úradu a rovnako, že
nie je vhodné, aby poslanci z vonku určili na akom odd. má byť kol'ko zamestnancov.

Starosta Gaj rovnako upozornil poslancov na fakt, že rozdelenie zamestnanccv v rámci úradu je v jeho
kompetenci i.

Poslanec Filipko sa tak isto pridal na stranu starostu, že poslanci nernóžu určiť počty zamestnancov na
jednotlivých odd. Zároveň mu v predloženom návrhu chýbajú jednotlivé referáty MÚ.

Poslanec Beňo súhlasí a mení svoj návrh iba na celkový počet zamestnancov 21 + prednosta.

Poslanec Železník sa pýta či súčasťou by nemal byť aj poriadok odmeňovania zamestnancov MÚ.

Ved. odd. Stavrovský mu vysvetlil, že najprv musí prejsť MR a komisiami a následne bude predložený
na rokovanie MZ.

Príchod poslankyne Novitzkej, kvórum sa zvýšilo na 20.

Návrhová komisia predniesla celý návrh poslanca Beňa na uznesenie k tomuto bodu.
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Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever
1. ukladá MU spojit' referát hospodárskej správy a organizačnej

činnosti s oddelením práva a majetku
2. ukladá MÚ spojit' oddelenie rozvoja mestskej časti a oddelenie

ekonomické tak, aby malo 1spoločného vedúceho.
3. Počet zamestnancov sa určuje na 21plus prednosta.

Hlasovanie: Za - 17,Proti - 2, Zdržal sa -I, uznesenie bolo prijilté

13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúcej starostky.

Poslanec Beňo sa pýtal, či je návrh reálne očistený len za rok 2010.

Starosta Gaj poukázal na nejasnosti v nároku na počet čerpaných dní dovolenky pani starostkou
v minulosti. Je možné, že protiprávne si čerpala o 5 dní viac tak ako to udáva kolektívna zmluva, ale tá
sa na ňu nevzťahuje. V tomto prípade ide o sumu 1 539,- € + odvody vo výške 153,90,- €.

Poslanec Kuczik preto poukázal na potrebu preskúmania čerpania dovolenky starostky v minulosti.

Poslanec Filipko bol presvedčený, že nie je možné, aby poslanci mohli posúdíť, či mohla vyčerpať
dovolenku alebo nie. Ak poslanci rozhodnú o nepreplatení dovolenky a pani Takáčová sa obráti na
súd, tak je na 90 % presvedčený, že uspeje. Ale keďže nie je právnik, aby vedel tieto záležitosti
posúdiť, navrhuje dať vypracovať v tejto veci právne stanovisko.

Poslanec GOrtler, poukázal na práve odhlasované odmeny poslancov MZ VJ výške 160 euro za ich
prácu a zároveň poukázal na neschopnosť vyjadriť svoj názor v tejto veci.

Ved. odd. Stavrovský poukázal na nutnosť splnenia podmienok a to podania žiadosti a kladného
rozhodnutia MZ v danej veci, v opačnorn prípade nárok na preplatenie dovolenky nemá, pokial'
neexistuje o preplatení dovolenky uznesenie zastupitel'stva. Na súde by uspela jedine vtedv, ak by
poslanci o preplatení rozhodli a úrad jej dovolenku nepreplatil.

Poslanec Beňo prezentoval svoj postoj v tejto otázke, ak na papieri nevyčerpanie dovolenky reálne
existovalo, tak prečo jej to nepreplatiť, ked' zo zákona má na to nárok. Špekulovať, či si ju vyčerpať
mohla alebo nie, je zbytočné podl'a neho zbytočné.

Poslanec GOrtler navrhol ukončiť diskusiu a hlasovať.

Uznesenie: HZ HČ Košice - Sever schvaruje preplatenie nevyčerpanej
dovolenky bývalej starostky.

Hlasovaníe: Za - 4, Proti - 2, Zdržal sa - 13, Nehlasoval - 1

Starosta Gaj skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

11. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2011 až 2013.

Starosta Gaj otvoríl k tomuto bodu diskusiu.

Poslanec Beňo, finančná komisia podrobne prebrala navrhovaný rozpočet MČ ktorý dostala na
rokovanie a zmeny, ktoré navrhla zmeniť v návrhu rozpočtu sú uvedené aj v zápise z jej rokovania.
A pretože uvedená komisia rokovala k rozpočtu ako posledná a bol na poclobe rozpočtu dosiahnutý
široký konsenzus, dáva návrh na schválenie uznesenia v znení: MZ MČ Košice - Sever schval'uje návrh
rozpočtu MČ Košice - Sever, predložený na rokovanie finančnej komisie, spolu so zapracovanými
zmenami na nej schválenými.
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Starosta Gaj poukázal na fakt, že v návrhu rozpočtu predloženému na rokovanie MZ došlo
k zapracovaniu pripomienok z komisií MZ, ale nie všetky bolo možné zapracovat. Napr. položka psy už
bola vyčerpaná vo výške uvedenej v predloženom rozpočte a z uvedeného dóvodu ju nebolo možné
krátiť. ..x-. ,
Poslanec Filipko, klub SDKÚ-DS, ses a SMK sa vážne zaoberal rozpočtem MČ a preto podporujú
návrhy ktoré boli navrhnuté a schválené finančnou komisiou.

Poslanec Železník, mal pripomienku, v programe 6.3 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi, ju žiada
navýšiť na 4000 €. Na uvedené navýšenie navrhuje zobrať z položky Vianoce 2000 € zo 6000 € na to
vyčlenených. Rovnako poukázal na fakt, že aj keď došlo k okresaniu rozpočtových položiek na aktivity
dóchodcov a boli posilnené aktivity ostatných vekových kategórií, nie je dodržené proporcionálne
delenie medzi jednotlivé skupiny, tak ako to navrhovala mediálna a kultúrna komisia.

Starosta Gaj reagoval v tomto bode, aktivity pre deti ako je MDD a rózne iné budú riešené aj formou
sponzorských príspevkov.

Poslanec Filipko bol prekvapený, že starosta nepodporil návrh rady starostov, ktorý dával jednotlivým
MČviac ako navrhol vo svojom návrhu rnestského rozpočtu magistrát.

Starosta Gaj, hlasoval o uvedenom návrhu v mestskom parlamente tak, ako hlasoval. Garantuje, že
MČ dostanej z inej kapitoly peniaze na viac.

V ďalšom priebehu diskusie vystúpili poslanci, Sedlák, Ténai, Beňo a Kuczik.

Prac. ekonomického odd. Dobošová vysvetlila prečo je predložený rozpočet vyrovnaný a zákonné
v poriadku.

Poslanec Šmída vyjadril svoju nespokojnosť s faktom ako starosta nekomunikuje s poslancami MZ.

Starosta Gaj sa s názorom poslanca Šmídu nestotožnil.

Návrhová komisia predniesla celý návrh poslanca Beňa na uznesenie k tomuto bodu.

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever schvaruje programový
rozpočet predložený na flnančnej komisíí dňa 12.4.2011, vrátane
zmien schválených na tejto komisii.

H/asovanie: Za - 18, Proti - O, Zdrža/ sa - 2,

Starosta Gaj skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Následne starosta Gaj požiadal zástupcu starostu pána Kalanina aby pokračoval vo vedení MZ
a zasadnutie MZ opustil.

Následne došlo k odchodu viacerých poslancova počet poslancov klesol na 15.

Zástupca starostu Kalanin sa ujal funkcie predsedajúceho MZ.

14. Interpelácie a dopyty poslancov

V tomto bode vystúpili poslanci Miklošová, Zimmermannová a Ténai. Všetky ich otázky bolí
zodpovedanépriamo na mieste prednostom MÚ.

Poslanec Kuczik poukázal na Chybu MÚ, ktorá vznikla pri doručení ročného zúčtovanía preddavkov na
daň poslancom a vyslovil názor na potrebu vyvodenia zodpovednosti za toto pochybenie.
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Počet poslancov stúpol na 17.

15.a) Činnosť poslaneckých klubov.

Poslankyňa Zimmermannová navrhuje uznesenie: MZ žiada MÚ, aby navrhol a zabezpečil miestnosť v
pčsobností MÚ, kde by mohli poslanecké kluby MZ a nezávislí poslanci nerušene rokovať. MZ
odporúča prednostne preveriť možnosti využitia Denného centra. Termín: clo najbližšieho zasadania
MR. Zodpovedný: prednosta.

Poslanec Filipko poukazuje aj na iné možnosti ako sú priestory Denného centra. Ide hlavne o to, aby
sa poslanecké kluby mohli nerušene schádzať a rokovať, často aj v neskorvch večerných hodinách,
nakol'ko pracovné povinnosti im to skčr neumožňujú. Nechcel by však ale blokovat' zamestnancov MÚ.
Treba vymyslieť systém na nahlasavanie sa, odovzdanie si kI'účov a podobne.

Uznesenie:

Návrhová komisia predniesla návrh poslankyne Zimmermannovej na uznesenie k tomuto bodu.

H/asovanie:

Miestne zastupitel'stvo žiada Miestny úrad, aby navrhol a
zabezpečil miestnost' v pOsobnosti Miestneh" úradu, kde by mohli
poslanecké kluby Miestneho zastupitel'stva a nezávislí poslanci
nerušene rokovst: Miestne zastupitel'stvo odporúča prednostne
preverit' možnosti využitia Denného centra.
Termín: do najbližšieho zasadania MR
Zodpovedný: prednosta

Zástupca starostu Kalanin skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Za - 1~ Proti - O,Zdrža/ sa - O,

15.b) Forma materiálov na zasadanie zastupitel'stva.

Poslankyňa Zimmermannová navrhuje uznesenie: MZ žiada MÚ, aby materiály na rokovanie boli
štandardne doručované v papierovej podobe. Poslanci, ktorí majú záujem ,) zasielanie materiálov v
elektronickej podobe, nahlásia svoj záujem ústne, alebo písomne na MÚ. Termín: ihned'. Zodpovedný:
prednosta. Svoj návrh oprela o možnosti poslancov práce s emailovou poštou a možnosť tlače daných
materiálov doma.

Uznesenie:

Návrhová komisia predniesla návrh poslankyne Zimmermannovej na uznesenie k tomuto bodu.

H/asovanie:

Miestne zastupiterstvo žiada Miestny úrad, aby materiály na
rokovanie boli štandartlne doručované It' papierovej podobe.
Poslanci, ktorí majú záujem o zasielanie materiálov velektronickej
podobe nahlásia svoj záujem ústne, alebo písomne na Miestny
úrad.
Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta

Zástupca starostu Kalanin skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Za -16, Proti - O,Zdrža/ sa -1,

Poslanec Železník sa ospravedlnil z rokovania MZ, počet poslancov klesal na 16.

Overili:
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15.c) Komunikácia MÚ s komisiami.

Poslankyňa Zimmermannová navrhuje uznesenie: MZ ukladá MÚ povinnost písomne reagovať na
výstupy komisií do 10 dní. Termín: ihned'. Zodpovedný: prednosta.

Návrhová komisia predniesla návrh poslankyne Zimmermannovej na uzneseníe k tomuto bodu.

Uznesenie:

H/asovanie:

Miestne zastupitel'stvo ukladá Miestnemu úradu povinnost'
písomne reagovat' na výstupy komisií do 10 drJí.
Termín: ihned'
Zodpovedný: prednosta

Zástupca starostu Kalanin skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Za - 16, Proti - O, Zdrža/ sa - O,

15.d) Tenníny rokovaní.

Poslankyňa Zimmermannová navrhuje uznesenie: MZ ukladá MÚ, aby zabezpečil konanie komisií MZ
vždy tak, aby sa termíny zasadaní jednotlivých komisií neprekrývali, Termín: ihned'. Zodpovedný:
prednosta.

Uznesenie:

Návrhová komisia predniesla návrh poslankyne Zimmermannovej na uzneseníe k tomuto bodu.

H/asovanie:

Miestne zastupitel'stvo ukladá Miestnemu úredu: aby zabezpečil
konanie komisií Miestneho zastupitel'stva vždy tak, aby sa termíny
zasadaní jednotlivých komisií neprekrývali.
Termín: ihned'
Zodpovedný: prednosta

Zástupca starostu Kalanin skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Za - 16, Proti - O, Zdrža/ sa - o,

15.e) ,Informácie zo zasadnutia komisií.

Poslankyňa Zimmermannová navrhuje uznesenie: MZ žiada MÚ, aby boli všetkým poslancom MČ
Košice - Sever zasielané výstupy, či zápisy zo všetkých komisií. Termín: ihned'. Zodpovedný:
prednosta.

Uznesenie:

Návrhová komisia predniesla návrh poslankyne Zimmermannovej na uznesenie k tomuto bodu.

H/asovanie:

Miestne zastupiterstvo žiada Miestny úrad, aby boli všetkým
poslancom Me Košice - Sever zasielané výstupy, či zápisy zo
všetkých komisií.
Termín: ihned'
Zodpovedný: prednosta

Zástupca starostu Kalanin skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Za - 16, Proti - O, Zdrža/sa - o,

Overili:
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16. Parkovanie v MČ - parkovacie domy

Poslankyňa Zimmermannová prezentovala potrebu budovania nových parkovacich miest na území MČ
a za týmto účelom potrebu vytipovať na to vhodné lokality, na budovanie spevnených parkovacích
miest na zanedbanej zeleni, prípadne parkovacích domov v medziblokových p-iestoroch.

Poslanec Filipko poukázal na prípravu a vytipované lokality za týmto účelom zo strany ÚHA, ktoré sú
dostupné aj na internetovej stránke mesta Košice.

Poslanec Ténai poukázal na fakt, že z uvedenej potreby došlo k navýšeni u finančných prostriedkov na
parkoviská o 30 tisíc eur. Rovnako aj občania sú pripravení prispieť svojpornocou v tejto oblasti, ak by
MČ zabezpečila materiál a právne ošetrila dané plochy.

Poslankyňa Zimmermannová navrhuje uznesenie: MZ ukladá MÚ, aby MÚ vyti pova I lokality v
súčinnosti s ÚHA mesta Košice, v ktorých by mohli byť vybudované parkovacie domy, alebo plochy na
parkovanie a zistené skutočnosti predložil MZ na najbližšom riadnom zasadaní MZ. Termín: najbližšie
riadne zasadanie MZ. Zodpovedný: prednosta.

Návrhová komisia predniesla návrh poslankyne Zimmermannovej na uznesenie k tomuto bodu.

Uznesenie: Miestne zastupiterstvo ukladá Miestnemu úradu, aby Miestny úrad
vytipoval lokality v súčinnosti s ÚHA mesta Košice, v ktorých by
mohli byť vybudované parkovacie domy, alebo plochy na
parkovanie a zistené skutočnosti I'redložil Miestnemu
zastupitel'stvu na najbližšom riadnom zasadaní Miestneho
zastupitel'stva.
Termín: najbližšie riadne zasadanie Miestneho zastupitel'stva
Zodpovedný: prednosta

H/asovanie: Za - 16, Proti - O, Zdrža/ sa - O,

Zástupca starostu Kalanin skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

17. Rozne

Poslanec Filipko sa pýtal, nakol'ko sa mu ozvali obyvatelia a aj na poslanecký:h dňoch sa mu sťažovali
na uzatvorené Denné centrum. Pýtal sa na to aj pána Gibódu, nech tlmočí tieto výhrady starostovi,
nakořko pre rudí navštevujúcich Denné centrum bolo toto uzatvorenie nepochopitel'né.

Prednosta Polaček reagoval, že vie o týchto sťažnostiach na uzatvorenie Denného centra počas trvania
Hokejového mestečka na póde Amfiteátra. Stiahnutie pracovníčok z Denného centra vysvetlil potrebou
dočasnej personálnej výpomoci pre MÚ.
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18. Záver
Zástupca starostu Kalanin pod'akoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie miestneho
zastupiterstva ukončil.

Košice, 11.5.2011

Marcel Gibócla

Zapísal:

Zápisnicu overili:

Miroslava Dobránska
poslankyňa

--
Pavol Železník
poslanec

Jaroslav Polaček
prednosta

Marián Gaj
starosta
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