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ZÁPISNICA 
  

 
z V. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 09.06.2011 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Prílohy:  Ţiadosť poslancov o zvolanie miestneho zastupiteľstva 
Pozvánka na zasadnutie MZ 

      Listina prítomných  

Uznesenia prijaté na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2011, ktorých 
platnosť bola pozastavená 

Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 30 
„Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príleţitostné trhy“ 

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

 

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 9. júna 2011, od 18.00 do 21.00 hod. 
 

Počet  zvolených poslancov: 23 
 

Počet prítomných:  21 – podľa priloţenej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:  2 – (poslankyne Miklošová a Novitzká sa písomne ospravedlnili pred 

rokovaním MZ) 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj  – starosta 
Jaroslav Polaček – prednosta MÚ 

 

Priebeh rokovania: 
 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril V. zasadnutie MZ a privítal prítomných. Konštatoval, ţe 
v čase otvorenia rokovania je prítomných 21 poslancov a MZ je uznášaniaschopné. 

 
 

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

 

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Sedláka a Vajányiovú. Za zapisovateľa určil 
zamestnanca MÚ Marcela Gibódu. 

 
Prednosta Polaček oboznámil poslancov so spôsobom zaznamenávania ich hlasovania menovite, 

z dôvodu, ţe MÚ zaznamenal ţiadosti občanov o tieto informácie. Zároveň citoval článok 6 

Rokovacieho poriadku MZ o spôsobe a forme predkladania návrhu uznesení na rokovanie MZ. 
     

Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov Beňo, Filipko, Šmída 
 

Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0 
 
Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov Kalanin, Dobránsky, Skalický 

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

 
Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

                         návrhovú komisiu v zloţení  Beňo, Filipko, Šmída 
                         mandátovú komisiu v zloţení  Kalanin, Dobránsky, Skalický 
 

 
 

3.  Schválenie programu rokovania 

    
Starosta Gaj predloţil návrh na schválenie menovitého zaznamenávania hlasovania poslancov. 

 
Hlasovanie:  za  - 19, proti – 0,  zdrţal sa – 2, návrh bol prijatý 

 
Starosta Gaj, poprosil skrutátorov o zaznamenávanie hlasovania menovite, následne otvoril diskusiu 

k programu rokovania. 
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Poslanec Ţelezník navrhol doplniť bod programu Dopyty a interpelácie poslancov a zaradiť ho ako bod 

5a. 

 
Poslanec Vágási podal návrh na doplnenie programu o bod Rôzne. 

 
Poslanec Ténai navrhol v bode 4 konkrétne zadefinovať jednotlivé body, o ktorých sa bude rokovať. 

 

Starosta Gaj poprosil pána Beňa, aby prečítal znenie uznesení, ktorých platnosť bola pozastavená 
a následne navrhované nové znenie uznesení. 

 
Poslanec Beňo poukázal na nevyhnutnosť zmeny čísel uznesení v prípade, ţe sa bude schvaľovať ich 

nové, resp. pozmenené znenie. 
 

Poslanec Filipko poţiadal, aby návrhová komisia zadefinovala uznesenia, o ktorých sa má hlasovať.  

 
Poslanec Ténai informuje, ţe ich platforma podá písomný návrh. 

 
Poslanec Beňo navrhol postup, podľa ktorého návrhová komisia prečíta celé znenie pôvodného 

uznesenia a následne navrhované nové znenie uznesenia. 

 
Poslanec Ténai súhlasí s takýmto postupom a sťahuje svoj návrh. 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o návrhu poslanca Ţelezníka o doplnenie bodu 5a Dopyty a interpelácie 

poslancov. 
 

Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, návrh bol prijatý 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o návrhu poslanca Vágásiho o doplnenie bodu 5b Rôzne. 

 
Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, návrh bol prijatý 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o návrhu programu rokovania tak ako ho predniesla návrhová komisia. 
 

Uznesenie -  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje upravený program V. 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. Prerokovanie uznesení prijatých na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2011, 

ktorých platnosť bola pozastavená 
5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 30 „Trhový 

poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príleţitostné trhy“ 
5a.  Dopyty a interpelácie poslancov 

5b.  Rôzne 
6. Záver 

 

Hlasovanie:  Za   - 21, Proti - 0, Zdrţal sa – 0, Nehlasoval – 0, uznesenie bolo prijaté 
    
 
 

4. Prerokovanie uznesení prijatých na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 

5.5.2011, ktorých platnosť bola pozastavená  
 

Starosta Gaj otvoril diskusiu a poprosil poslanca Beňa, aby uviedol tento bod rokovania. 
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Poslanec Beňo konštatoval, ţe rozhodnutím starostu bola pozastavená platnosť uznesení číslo 13, 14, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 / 2011. Navrhol postup, podľa ktorého ak nedôjde k potvrdeniu 

platnosti týchto uznesení, následne prednesie návrh nového upraveného znenia uznesení.  
 

Starosta Gaj, uviedol ako dôvod pozastavenia platnosti uznesení ich formálno právnu stránku, nie 
vecnú, reso. Obsahovú rovinu. 

 

Poslanec Beňo, informoval o prejednaní týchto uznesení na Miestnej rade a poukázal na skutočnosť, 
ţe starosta nezvolal zasadnutie MR do 10 dní.. Poslanci sa však zhodli na zvolaní mimoriadneho 

rokovania MZ k prerokovaniu uznesení, ktorých platnosť starosta pozastavil. 
 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých uzneseniach. Návrhová komisia prečítala pôvodné 
uznesenie č. 26/2011: 

 

Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo 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 predloţil 
Miestnemu zastupiteľstvu na najbliţšom riadnom zasadaní Miestneho 
zastupiteľstva. 

 
Termín: najbliţšie riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

 
Poslanec Beňo na vysvetlenie k tomuto uzneseniu poukázal na skutočnosť, ţe MZ nemôţe ukladať 

úlohy MÚ, ale iba prednostovi. Z uvedeného dôvodu predniesol návrh na nové znenie uznesenia: 
 

Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever ukladá prednostovi MÚ, 
aby Miestny úrad v súčinnosti s ÚHA mesta Košice, vytipoval 
lokality v ktorých by mohli byť vybudované parkovacie domy, alebo 
plochy na parkovanie a zistené skutočnosti predložil Miestnemu 
zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. 

 
Termín: najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

 
Zodpovedný: prednosta MÚ 

 

Poslanec Filipko skonštatoval, ţe podľa výkladu zákona o obecnom zriadení starosta tým, ţe do 10 dní 

nezvolal MR, aby ju informoval o úmysle pozastaviť platnosť uznesenia tak nevyuţil moţnosť, ktorú 
mu zákon dáva a tak de facto tieto uznesenia sú platné. Napriek tomu po porade poslaneckých klubov 

bola prejavená dobrá vôľa na nápravu formálnych chýb aj keď väčšina z tých dôleţitejších uznesení 
ich podľa jeho názoru nemala. Podľa neho preto neobstojí ospravedlnenie sa za nezvolanie MR do 10 

dní. 
 

Ved. odd. Stavrovský, nespochybnil povinnosť starostu prerokovať úmysel pozastaviť platnosť 

uznesení do 10 dní v MR, zároveň však poukázal na skutočnosť, ţe týmto stanoviskom MR nie je 
starosta viazaný. Ide o rozdielnosť právnych názorov. Ocenil dobrú vôľu poslancov napraviť formálne 

právnu stránku uznesení, ktorých platnosť bola pozastavená a uviedol, ţe mnohé z pozastavených 
uznesení bolo fakticky uvedených do ţivota. 

 

Ved. odd. Stavrovský sa opýtal, či sa teda bude hlasovať o nové uznesení predloţenom poslancom 
Beňom, s novým číslom. 

 
Starosta dal hlasovať o návrhu prednesenom návrhovou komisiou a pánom Beňom. 

 
Poslanec Šmída sa opýtal, či by nebolo správne najprv hlasovať o pôvodných uzneseniach, pretoţe to 

je hlavným dôvodom, prečo bolo zvolané zasadnutie MZ. 

 
Poslanec Beňo to navrhol vyriešiť jedným uznesením na záver. 
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Poslanec Gürtler súhlasí s poslancom Šmídom a jeho návrhom na postup hlasovania. 

 

Starosta Gaj uviedol, ţe z právneho hľadiska je správne hlasovať najprv o potvrdení, či nepotvrdení 
platnosti pozastaveného uznesenia a aţ následne v prípade, ţe platnosť nebude potvrdená, bude sa 

hlasovať o novom návrhu.  
 

Starosta Gaj ukončil diskusiu k tomuto uzneseniu č. 26/2011. Pristúpil k hlasovaniu spôsobom najprv 

o pôvodnom uznesení. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 26/2011. 
 

Hlasovanie:  za  - 0, proti – 19,  zdrţal sa – 2,  
platnosť uznesenia nebola potvrdená 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o novom znení uznesenia č. 27/2011 prednesenom návrhovou komisiou. 
 

Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, uznesenie č. 27/2011 bolo prijaté 
 

Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia č. 25/2011. 

 
Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo ţiada Miestny úrad, aby boli všetkým poslancom MČ 

Košice - Sever zasielané výstupy, či zápisy zo všetkých komisií. 
 

Termín: ihneď 
 

Zodpovedný: prednosta 
 
Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 25/2011. 

 
Hlasovanie:  za  - 0, proti – 21,  zdrţal sa – 0, platnosť uznesenia nebola potvrdená 

 

Poslanec Beňo predniesol návrh nového znenia uznesenia č. 28/2011. 
 

Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever ukladá 
prednostovi MÚ, aby zápisy zo všetkých komisií zriadených 
Miestnym zastupiteľstvom boli zasielané všetkým poslancom 
Miestneho zastupiteľstva. 

 
Termín: stály 

 
Zodpovedný: prednosta MÚ 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o novom znení uznesenia č. 28/2011 prednesenom návrhovou komisiou. 

 
Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo prijaté 

 
Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia č. 24/2011. 

 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo ukladá Miestnemu úradu, aby zabezpečil konanie 
komisií Miestneho zastupiteľstva vţdy tak, aby sa termíny zasadaní 
jednotlivých komisií neprekrývali. 

 
Termín: ihneď 

 
Zodpovedný: prednosta 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 24/2011. 
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Hlasovanie:  za  - 0, proti – 21,  zdrţal sa – 0, platnosť uznesenia nebola potvrdená 

 

Poslanec Beňo predniesol návrh znenia nového uznesenia č. 29/2011. 
 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever žiada zástupcu 
starostu, aby v súčinnosti s prednostom MÚ koordinoval zasadnutia 
komisií Miestneho zastupiteľstva tak, aby sa termíny zasadaní 
jednotlivých komisií neprekrývali. 

 
Termín: stály 

 
Zodpovedný: zástupca starostu,  prednosta MÚ 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o uznesení č. 29/2011 prednesenom návrhovou komisiou. 

 
Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo prijaté 

 
Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia č. 23/2011. 

 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo ukladá Miestnemu úradu povinnosť písomne reagovať 
na výstupy komisií do 10 dní. 

 
Termín: ihneď 

 
Zodpovedný: prednosta 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 23/2011. 
 

Hlasovanie:  za  - 0, proti – 21,  zdrţal sa – 0, platnosť uznesenia nebola potvrdená 
 

Poslanec Beňo predniesol návrh nového znenia uznesenia č. 30/2011. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever ukladá prednostovi MÚ 

povinnosť písomne reagovať na uznesenia komisií do 10 dní odo dňa 
ich schválenia. 

 
Termín: stály 

 
Zodpovedný:  prednosta MÚ 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o uznesení č. 30/2011 prednesenom návrhovou komisiou. 
 

Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo prijaté 

 
Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia č. 22/2011. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo ţiada Miestny úrad, aby materiály na rokovanie boli 

štandardne doručované v papierovej podobe. Poslanci, ktorí majú záujem o 
zasielanie materiálov v elektronickej podobe nahlásia svoj záujem ústne, alebo 
písomne na Miestny úrad. 

 
Termín: ihneď 

 
Zodpovedný: prednosta 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 22/2011. 
 

Hlasovanie:  za  - 0, proti – 21,  zdrţal sa – 0, platnosť uznesenia nebola potvrdená 
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Poslanec Beňo predniesol návrh nového znenia uznesenia č. 31/2011. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever ukladá prednostovi MÚ, 

aby materiály na rokovanie MZ boli poslancom zásadne doručované 
v listinnej podobe. Poslanci, ktorí majú záujem o zasielanie 
materiálov v elektronickej podobe, oznámia svoj záujem písomne na 
Miestny úrad MČ Košice - Sever. 

 
Termín: stály 

 
Zodpovedný:  prednosta MÚ 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o uznesení č. 31/2011 prednesenom návrhovou komisiou. 

 
Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo prijaté 

 
Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia č. 21/2011. 

 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo ţiada aby navrhol a zabezpečil miestnosť v pôsobnosti 
Miestneho úradu, kde by mohli poslanecké kluby Miestneho zastupiteľstva a 
nezávislí poslanci nerušene rokovať. Miestne zastupiteľstvo odporúča 
prednostne preveriť moţnosti vyuţitia  Denného centra. 

 
Termín: do najbliţšieho zasadania MR 

 
Zodpovedný: prednosta 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 21/2011. 
 

Hlasovanie:  za  - 0, proti – 21,  zdrţal sa – 0, platnosť uznesenia nebola potvrdená 

 
Poslanec Beňo predniesol návrh nového znenia uznesenia č. 32/2011. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever žiada prednostu MÚ, aby 

navrhol a zabezpečil miestnosť v pôsobnosti Miestneho úradu, kde 
by mohli poslanecké kluby Miestneho zastupiteľstva a nezávislí 
poslanci nerušene rokovať. Miestne zastupiteľstvo odporúča 
prednostne preveriť možnosti využitia  Denného centra.  

 
Termín: do najbližšieho zasadnutia MR 

 
Zodpovedný:  prednosta MÚ 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o uznesení č. 32/2011 prednesenom návrhovou komisiou. 

 
Hlasovanie:  za  - 21, proti – 0,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo prijaté 

 

Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia č. 20/2011. 
 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever schvaľuje programový rozpočet 
predloţený na finančnej komisii dňa 12.4.2011, vrátane zmien schválených na 
tejto komisii. 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 20/2011. 

 
Hlasovanie:  za  - 0, proti – 21,  zdrţal sa – 0, platnosť uznesenia nebola potvrdená 
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Starosta Gaj otvoril diskusiu k návrhu uznesenia č. 33/2011. 

 

Poslanec Beňo z pozície predsedu finančnej komisie informoval o zasadnutí komisie k tomuto bodu 
v pondelok 6.6.2011. Finančná komisia navrhla zmeny v zverejnenom návrhu rozpočtu. Beţné príjmy 

boli akceptované ako poloţka, kde zmena bola akceptovaná v príjme oproti pôvodnému rozpočtu o cca 
17 000,- €. Finančná komisia navrhuje zmenu vo výdajoch nasledovne: 

1.3. 05.6.0. 1 – známky pre psov – stanoviť na 150,- € 

1.5. 06.1.0. 1  - výroba a montáţ uličných tabúľ – stanoviť na 1 050,- € 
4.5. 08.1.0. 1 – športové aktivity – stanoviť na 1 000,- € 

5.1. 06.4.0. – verejné osvetlenie = 0 
5.2.1. 05.6.0. 1 – deratizácia – stanoviť na 2 500,- € 

6.1.3. 10.2.0.2. 10 – stravovanie – stanoviť na 32 000,- € 
6.3. 10.7.0. 1 – jednorazové príspevky v hmotnej núdzi – stanoviť na 4 000,- € 

7.1.1. 01.1.1.6. 3 – cestovné – stanoviť na 300,- € 

7.1.1. 01.1.1.6. 4 – energie, voda a komunikácie – stanoviť na 59 400,- € 
7.1.1. 01.1.1.6. 5 – materiál – stanoviť na 10 000,- € 

7.1.1. 01.1.1.6. 6 – reprezentačné – stanoviť na 3 000,- € 
7.1.1. 01.1.1.6. 8 – opravy v budove MÚ a okolia – stanoviť na 15 000,- € 

7.1.1. 01.1.1.6. 8a – opravy zo sponzorstva – stanoviť na 666,- € 

7.1.1. 01.1.1.6. 20 – dotácie v zmysle VZN 42 = 0 
 

Poslanec Gürtler za platformu 7statočných navrhol zmenu v poloţke 12 bod 7 Podporná činnosť – 
odmeny poslancov zo navrhovaných 44 478 € zníţiť na 13 800 €, a poloţku 12a, čo sú odvody 

z navrhovaných 14 312 € na 3 380 €. Celková úspora bude 35 606 €. To súvisí s návrhom 
odmeňovania poslancov za kalendárny rok 2011 na poslanca v celkovej výške 600 € a aby bol 

vyplatený po 100,- € k 7. dňu v mesiaci počnúc 1.7.2011. O čiastku 35 606 € navrhol následne zvýšiť 

poloţku 26 , program 5 Ihriská.  
 

Starosta Gaj poprosil o odovzdanie písomných návrhov návrhovej komisii a uzavrel diskusiu k tomuto 
bodu. Vyhlásil 7 minútovú prestávku. 

 

Starosta Gaj po skončení prestávky pokračoval v rokovaním. Poprosil o prečítanie návrhu poslanca 
Gürtlera. 

 
Poslanec Beňo prečítal za návrhovú komisiu návrh poslancov Gürtlera a Ténaia. 

 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever navrhuje úpravu rozpočtu 
v programe 7, poloţka č. 12 odmeny poslancov zníţiť zo 44 478 eur na 17 180 
eur a program 7, poloţka č. 12a odvody poslancov zníţiť zo 14 312 eur na 
6 004 eur. Ušetrené finančné prostriedky 35 606 eur presunúť do programu 5, 
bod 4, poloţka č. 08.1.0.1 opravy existujúcich detských ihrísk zvýšiť z 5 000 
eur na 40 606 eur. 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o prednesenom návrhu poslancov Gürtlera a Ténaia. 
 

Hlasovanie:  za  - 2, proti – 11,  zdrţal sa – 8, návrh nebol schválený 
 

Poslanec Beňo prečítal za návrhovú komisiu návrh na zmenu rozpočtu odsúhlasený uznesením 

z finančnej komisie. 
 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever navrhuje v predloženom 
rozpočte na rok 2011 vo výdajovej časti zmeniť tieto položky: 
1.3. 05.6.0.1 – známky pre psov – stanoviť na 150,- € 
1.5. 06.1.0.1  výroba a montáž uličných tabúľ – stanoviť na 1 050,- € 
4.3. 08.2.0. – kultúrne služby - stanoviť na 1 500,- € 
4.5. 08.1.0.1 – športové aktivity – stanoviť na 1 000,- € 
5.1. 06.4.0. – verejné osvetlenie = 0,- € 
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5.2.1. 05.6.0.1 – deratizácia verejných priestranstiev – stanoviť na 
2 500,- € 

6.1.3. 10.2.0.2.10 – stravovanie – stanoviť na 32 000,- € 
6.3.10.7.0.1 – jednorazové príspevky v hmotnej núdzi – stanoviť na 

4 000,- € 
7.1.1. 01.1.1.6.3 – cestovné – stanoviť na 300,- € 
7.1.1. 01.1.1.6.4 – energie, voda a komunikácie – stanoviť na 

59 400,- € 
7.1.1. 01.1.1.6.5 – materiál – stanoviť na 10 000,- € 
7.1.1. 01.1.1.6.6 – reprezentačné – stanoviť na 3 000,- € 
7.1.1. 01.1.1.6.8 – opravy v budove MÚ a okolia – stanoviť na 

15 000,- € 
7.1.1. 01.1.1.6.8a – opravy zo sponzorstva – stanoviť na 666,- € 
7.1.1. 01.1.1.6.20 – dotácie v zmysle VZN 42 = 0,- € 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o prednesenom pozmeňujúcom návrhu z finančnej komisie. 

 
Hlasovanie:  za  - 19, proti – 2,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo prijaté 

 

Poslanec Beňo za návrhovú komisiu prečítal konečné znenie uznesenia o rozpočte MČ so 
zapracovanými zmenami. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 

14. ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov :  

 
a) Schvaľuje 

 
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2011 podľa 
priloženého návrhu, ktorý je súčasťou tohto uznesenia, nasledovne:  

 
Beţné príjmy :  1 300 470 €  
Kapitálové príjmy :  0 € 
Finančné operácie :  33 000 €  
Príjmy spolu :  1 333 470 €  
Beţné výdaje :  1 285 020 €  
Kapitálové výdaje: 33 000 €  
Finančné operácie :  0 € 
Výdaje spolu :  1 318 020 €  

 
b) Berie na vedomie 

 
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2012 a 
2013 nasledovne:  
 

2012         2013 
Beţné príjmy :  1 337 293 €  1 367 622 € 
Kapitálové príjmy :     0 €  0 €  
Finančné operácie :  0 €  0 € 
Príjmy spolu : 1 337 293 €  1 367 622 € 
Beţné výdaje :  1 337 293 €  1 367 622 € 
Kapitálové výdaje:  0 €  0 € 
Finančné operácie :  0 €  0 € 
Výdaje spolu:   1 337 293 €  1 367 622 € 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia. 
 

Hlasovanie:  za  - 19, proti – 2,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo prijaté 
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Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia 19/2011. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

1. ukladá MÚ spojiť referát hospodárskej správy a organizačnej činnosti s 
oddelením práva a majetku 
 

2. ukladá MÚ spojiť oddelenie rozvoja mestskej časti a oddelenie 
ekonomické tak, aby malo 1 spoločného vedúceho. 

 
3. Počet zamestnancov sa určuje na 21 plus  prednosta. 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení 19/2011. 

 
Hlasovanie:  za  - 0, proti – 21,  zdrţal sa – 0, platnosť uznesenia nebola potvrdená 

 
 

Poslanec Beňo predniesol návrh nového znenia uznesenia. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ  Košice – Sever 
 

a) Schvaľuje s účinnosťou od 01.07.2011 organizáciu Miestneho 
úradu Mestskej časti Košice – Sever nasledovne: 

 
Miestny úrad vedie prednosta úradu a skladá sa z týchto 
oddelení: 
- Kancelária prvého kontaktu 
- Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy 
- Oddelenie právne a organizačnej činnosti 
- Oddelenie rozvoja mestskej časti 
- Oddelenie sociálnych vecí 
 
Súčasťou organizácie MÚ je starosta a jeho kancelária, miestny 
kontrolór a zástupca starostu. 

 
b) Počet zamestnancov určuje na 25. 

 
c) S účinnosťou ku dňu 30.06.2011 zrušuje Organizačný poriadok 

MÚ Košice – Sever.  
 

d) Žiada starostu, aby na základe a v súlade so schválenou 
organizáciou miestneho úradu vydal nový Organizačný poriadok 
Miestneho úradu MČ Košice – Sever a informoval o tom Miestne 
zastupiteľstvo. 

 
Termín: do 30.9.2011 

 

 
Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. Pretoţe sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta ju 

uzavrel a dal hlasovať o návrhu prednesenom návrhovou komisiou. 
 

Hlasovanie:  za  - 19, proti – 0,  zdrţal sa – 2, uznesenie bolo prijaté 
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Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia č. 18/2011 o odmeňovaní poslancov MZ. 

 
Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

schvaľuje  zásady odmeňovania poslancov MZ v znení: 
 

1. Základná mesačná odmena poslanca MZ MČ Košice - Sever podľa 
§ 18 ods. 3 zákona č. 401/1990 Z. z. o meste Košice je 5,16% z 
10 násobku minimálnej mesačnej mzdy určenej osobitným 
predpisom, bez ohľadu na počet rokovaní. 

 
2. Základná mesačná odmena poslanca určená podľa odseku 1 sa 

znižuje podľa účasti na rokovaní miestneho zastupiteľstva, 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, 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 môže poslanec odmeny 
vzdať sú 3 kalendárne mesiace. 

 
4. Za účasť na zasadnutí komisie MZ, predseda komisie za činnosť 

komisie a prípravu programu 8,- € a člen komisie za aktívnu účasť 
5,- €. Za účasť na zasadnutiach miestnej rady poslancovi 12, - €. 

 
5. Poslancovi môže 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 ďalších odmien, bez ohľadu na 
jeho ďalšiu činnosť. 

 
7. MZ MČ Košice - Sever stanovuje zástupcovi starostovi 1/3 

pracovný úväzok a mesačnú odmenu, v zmysle týchto pravidiel, 
vo výške 500,- €. 

 

Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 
Poslanec Gürtler predniesol za platformu 7statočných návrh na uznesenie k tomuto bodu v znení: 

Odmena poslanca MZ MČ Košice – Sever v roku 2011 je v celkovej výške 600 eur a bude vyplatená po 
čiastkach 100 eur k siedmemu dňu v mesiaci od 1.7.2011. 

 
Starosta Gaj uzavrel diskusiu a dal hlasovať o uznesení č. 18/2011 prednesenom návrhovou komisiou. 

 

Hlasovanie:  za  - 19, proti – 2,  zdrţal sa – 0, uznesenie bolo potvrdené 3/5 väčšinou 
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Poslanec Beňo predniesol znenie pôvodného uznesenia 14/2011. 

 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever schvaľuje 
 

- predkladanie pravidelných informácií na rokovania MZ z dopytov 
vznesených v poslaneckej knihe,  

 
zodpovedný: prednosta MÚ 

 
- zasielanie elektronickej informácie poslancom, ktorí sa zúčastnili 

poslaneckého dňa do 14 dní od zaznamenania 
 

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

 
Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom uznesení č. 14/2011. 

 
Hlasovanie:  za  - 0, proti – 19,  zdrţal sa – 2, platnosť uznesenia nebola potvrdená 

 

Poslanec Beňo predniesol nový návrh uznesenia. 
 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever žiada prednostu Miestneho 
úradu MČ Košice - Sever 
 
- o predkladanie pravidelných informácií na rokovania MZ o stave 

vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas 
poslaneckých dní do poslaneckej knihy,  

 
- o zasielanie informácie pre občana o stave vybavenia jeho 

dopytu alebo podnetu zaznamenaného počas poslaneckých dní 
do poslaneckej knihy v termíne do 30 dní, za predpokladu, že 
občan súčasne s dopytom alebo podnetom uvedie svoje meno 
a adresu alebo email 

 
- o zasielanie elektronickej informácie poslancom, ktorí sa 

zúčastnili poslaneckého dňa, o stave vybavenia  dopytu alebo 
podnetu občana zaznamenaného za ich prítomnosti do 
poslaneckej knihy, v termíne do 30 dní, za predpokladu, že 
občan súčasne s dopytom alebo podnetom dá písomný súhlas 
s poskytnutím takejto informácie 

 
Zodpovedný: prednosta MÚ 
 
Termín: stály 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia návrhovou komisiou. 
 

Hlasovanie:  za  - 19, proti – 0,  zdrţal sa – 2, uznesenie bolo prijaté 

 
Poslanec Filipko predniesol návrh, aby sa k uzneseniu č. 13/2011 vyjadrilo MZ na najbliţšom 

plánovanom rokovaní dňa 29.62011., pretoţe zákonná lehota na potvrdenie platnosti uznesenia je do 
60 dní a táto by bola dodrţaná. Navrhol uznesenie v znení: MZ MČ Košice – Sever schvaľuje, ţe 

k uzneseniu č. 13/2011 sa MZ vyjadrí na najbliţšom plánovanom rokovaní MZ dňa 29.6.2011. Ţiada 
starostu MČ zvolať rokovanie MZ podľa plánovaného harmonogramu rokovaní na dňa 29.6.2011. 

 

Starosta otvoril k tomuto návrhu diskusiu. 
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Poslanec Šmída, sa vyjadril, ţe o tomto uznesení sa má hlasovať, nakoľko bolo zvolané toto MZ za 

istým účelom a nie je moţné nehlasovať o tomto uznesení. Ak sa o ňom nemalo hlasovať mal byť 

tento bod vyňatý z programu rokovania. 
 

Poslanec Gürtler navrhol ukončiť k tomuto bodu diskusiu a súhlasí návrhom poslanca Šmídu hlasovať 
o tomto uznesení. 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o návrhu ukončiť diskusiu k tomuto bodu. 
 

Hlasovanie:  za  - 20, proti – 0,  zdrţal sa – 1, diskusia k tomuto bodu bola ukončená 
 

Poslanec Filipko stiahol svoj pôvodný návrh a za návrhovú komisiu predniesol pôvodné znenie 
uznesenia č. 13/2011. 

 

Uznesenie:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever ţiada starostu MČ vytvoriť 
podmienky pre vykonávanie kontrol poslancov ak a to poslanec vopred 
poţiada minimálne 24 hodín pred vykonaním kontroly. Poslanec musí uviesť 
témy, oblasti, resp. agendy, ktoré bude kontrolovať. 

 
Termín: stály 
  
Zodpovedný: starosta MČ 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o pôvodnom znení uznesenia 13/2011. 
 

Hlasovanie:  za  - 0, proti – 18,  zdrţal sa – 3, platnosť uznesenia nebola potvrdená 

 
Starosta skonštatoval, ţe týmto bol vyčerpaný bod č. 4 rokovania MZ. 

 
 

 

5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 30 
„Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príležitostné trhy“ 

 
Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. Pretoţe sa do nej nik neprihlásil, diskusiu uzavrel 

a poţiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
 

Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade 
s ustanovením § 6 a ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje tento 

 
DODATOK č. 3, 
 
ktorým sa VZN č. 30 – Trhový poriadok mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
1. Doterajšie znenie ustanovenia § 6 ods. 2 sa ruší a nahrádza sa 

textom nasledovného znenia: 
 
Poplatky: 
 
a) trhové stoly 

stôl/deň/SZČO,PO     3,50 € 
stôl/deň/drobnopestovateľ    2,00 € 
½ stola/deň/drobnopestovateľ   1,50 € 
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¼ stola/deň/drobnopestovateľ   1,00 € 
stôl/týždeň/SZČO,PO   15,00 € 
stôl/týždeň/drobnopestovateľ 10,00 € 
stôl/mesiac/SZČO,PO   60,00 € 
stôl/mesiac/drobnopestovateľ 45,00 € 

 
b) voľná plocha 

m2/deň/ SZČO, PO    1,00 € 
m2/deň/drobnopestovateľ   0,50 € 

 
c) prívesný vozík do 2m dĺžky 

ks/deň/SZČO, PO    3,50  € 
ks/deň/drobnopestovatelia   2,00  € 
ks/týždeň/SZČO,PO   15,00 € 
ks/týždeň/drobnopestovatelia 10,00 € 

 
d) rezervácia stola 

platí iba pre SZČO a PO/mesiac 10,00 € 
 
e) príplatok k poplatkom   20,00 € 
 
SZČO, PO – predávajúci uvedení v ustanovení § 2 ods. 2 písm. a) 
Trhového poriadku 
 
Drobnopestovatelia - predávajúci uvedení v ustanovení § 2 ods. 2 
písm. b) Trhového poriadku 
 
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 30 – Trhový poriadok sa nemenia. 
 
3. Dodatok č. 3 bol schválený dňa 9.6.2011 uznesením MZ MČ 

Košice - Sever a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od 
zverejnenia na úradnej tabuli MČ Košice - Sever. 

 
Starosta Gaj dal hlasovať o tomto návrhu. 
 

Hlasovanie:    Za - 19, Proti – 2, Zdrţal sa – 0, VZN bolo prijaté 

 
 

 
5a) Dopyty a interpelácie poslancov 

 
Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Poslanec Ţelezník chce interpelovať kompetentného pracovníka MÚ za zverejnenie zápisnice zo 4. 
zasadnutia MZ na webe, pretoţe pripomienky overovateľov tam nie sú uvedené a sú bez nich 

publikované. 
 

Prednosta Polaček prisľúbil preverenie a nápravu stavu. 

  
Poslanec Ténai sa zaujímal o zverejnené informácie o nelegálnej skládke v priestore amfiteátra, ktorej 

odstránenie by malo stáť 30 000 eur. Preto sa opýtal na skutkový stav. 
 

Prednosta Polaček uviedol, ţe informoval aj Finančnú komisiu o vykonaní kontroly zo strany 
Obvodného úradu ţivotného prostredia, nakoľko pri svojom šetrení úplne iného subjektu narazil na 

daňové doklady, ktoré poukazovali na ukladanie odpadu v areáli Amfiteátra nelegálnym spôsobom. Na 

základe tohto Obvodný úrad ŢP vykonal kontrolu, zistil danú skutočnosť a je voči nám vedené 
konanie. Sú tu dve roviny, rovina uloţenia pokuty za porušenie povinností a rovina odstránenia tejto 

skládky. Doklady o vzniku tejto skládky sú z roku 2010 a faktúry hovoria o prevoze z Podhradovej do 
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areálu Amfiteátra. Oddelenie VaŢP má zabezpečiť zameranie, resp. zistenie mnoţstva odpadu, aby sa 

mohla stanoviť cena za odpratanie tohto odpadu. 

 
Poslanec Ténai poţiadal o písomné stanovisko pána prednostu. 

 
Poslanec Ţelezník sa zaujímal, či to bude mať aj trestnoprávnu rovinu, resp. bude nájdený vinník. 

 

Ved. odd. Stavrovský, ako náhle bude výsledok kontroly OÚŢP, bude sa na jeho základe postupovať 
ďalej. 

 
Starosta Gaj, všetko speje k tomu, ţe pozemok pod touto skládkou je v našej správe a preto zrejme 

budeme nútení následne túto skládku aj odstrániť. 
 

Ved. odd. Šnajdár poprosil poslancov počkať na ukončenie konania zo strany OÚŢP. Princíp je v tom, 

ţe MČ si objednala prevoz a vysypania odpadu u firmy, ktorá nemá oprávnenie nielen likvidovať ale 
ani preváţať odpad. MÚ MČ platil za tento prevoz odpadu z Podhradovej na Amfiteáter. 

 
Ved. odd. Stavrovský  poukázal, ţe sa jedná o uzavretý priestor medzi dvoma plotmi za hľadiskom 

Amfiteátra. 

 
Poslanec Gürtler, nie je mu jasné či správne pochopil, ţe MČ si objednávala u niekoho prevoz odpadu. 

A kto to podpísal. 
 

Ved. odd. Šnajdár poprosil o to, aby poslanci vyčkali do ukončenia konania, v protokole to bude isto 
ozrejmené. 

 

Poslanec Gürtler sa opýtal ako sa bude riešiť odpratanie odpadu. Bol by rád, keby sa poslanci  mohli 
vyjadriť predtým, keď bude jasné, ţe má dôjsť k odprataniu, a to ako a akým spôsobom. 

 
Poslanec Ţelezník vyjadril názor, ţe bolo predčasné publikovať isté sumy, ak je vec v takom 

počiatočnom štádiu. 

 
Poslanec Gürtler trvá na tom, ţe ak bude právoplatné rozhodnutie zaväzujúce MČ k odprataniu tejto 

skládky, aby boli poslanci na toto rozhodnutie upozornení, aby mohli zaujať stanovisko, ako riešiť 
odpratanie tejto skládky, nakoľko suma 30 000 eur nie je malá. 

 

Ved. odd. Stavrovský upozornil na nutnosť zmeny rozpočtu v takomto prípade. 
 

Poslanec Filipko sa opýtal na zápisnicu zo 4. zasadnutia MZ. Má informáciu, ţe došlo k poškodeniu 
alebo zlikvidovaniu istej časti zvukového záznamu, a nedali sa zachytiť uznesenia zo záznamu 

a návrhová komisia ich musela odovzdať. Zaujímalo ho, o akú časť záznamu sa jedná. Čítal zápisnicu, 
aj keď pozornejšie iba pasáţe, o ktoré mal záujem, a zdá sa mu pomerne strohá. V niektorých 

pasáţach mnohé skutočnosti z diskusií chýbajú a je uvedená iba odpoveď reakcia odpoveď. Vypočuje 

si zvukový záznam z rokovania a urobí si doslovný prepis. Poprosil preto odpoveď, či skutočne došlo 
k poškodeniu, či zrušeniu časti záznamu a ktorej časti. 

 
Prednosta Polaček, reálne došlo k poškodeniu časti zvukového záznamu, zapisovateľ bol pán Gibóda, 

časť spracoval so záznamu, časť tak ako ich zachytil písomne priamo na rokovaní. Zápisnica bola 

overená. Ubezpečil poslanca Filipka, ţe nikto nemá záujem niekoho poškodzovať alebo niečo mazať.  
 

Poslankyňa Zimmermannová opýtala sa, prečo nedostala zápisnicu z posledného MZ.  
 

Ved. kanc. starostu Gibóda, sa vyjadril, ţe podľa jeho vedomostí bola táto zápisnica zasielaná 
poslancom spolu s uzneseniami. 

 

Poslanec Filipko si pýtal zápisnicu a bolo mu odpísané, ţe je zverejnená na stránke. Uznesenia mu bolii 
mu zaslané. 
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Ved. kanc. starostu Gibóda, sa ospravedlnil, asi došlo k pochybeniu a zápisnica nebola omylom 

pripojená k e-mailu, ktorým boli zaslané uznesenia poslancom. 

 
Poslankyňa Zimmermannová poţiadala, aby boli výstupy zasielané do schránky, nakoľko nemá kaţdý 

toľko času na kontrolovanie stránky. 
 

Poslankyňa Vajányiová sa sťaţovala na to, ţe dostala dokumenty s prázdnymi stranami. 

 
Starosta Gaj uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
 

 
5b) Rôzne 

 

Starosta Gaj otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Poslanec Beňo vyjadril názor, ţe pán prednosta iniciatívne informoval občanov a to predčasne. 
O skládke, o výstupoch finančnej komisie, keďţe finančná komisia neschvaľuje, iba odporúča, čo by 

malo MZ schváliť, preto bolo toto informovanie občanov z jeho pohľadu predčasné. Zápisnica 

a uznesenia z komisií sú výlučne v kompetencii predsedov, lebo sa stalo, ţe z MÚ prišli návrhy ako má 
táto zápisnica vyzerať. Pripomienky zobral na vedomie, zápisnicu podpísal, ale do budúcnosti treba 

nájsť systém. 
 

Poslanec Filipko informoval MZ, ţe pán poslanec Berta uţ nie je členom miestneho zväzu SDKÚ. 
Z uvedeného dôvodu nebude asi ani členom nášho poslaneckého klubu SDKÚ a tak tento klub nebude 

mať zastúpenie v MR. Preto by na rokovanie MZ dňa 29.6.2011 do programu rokovania MZ chcel 

poprosiť o zaradenie bodu, personálne zmeny v MR MČ Košice – Sever. Návrh pripraví, prerokuje, 
predostrie. 

 
Poslanec Kuczik sa vyjadril k informáciám zverejneným na webe. Začiatkom roka boli zverejnené 

informácie o zmenách, šetrení, o zoštíhľovaní organizačnej štruktúry. To boli Vaše vízie. Skutočnosť je 

iná. V oblasti miezd ide o nulové zníţenie, v oblasti zniţovania pracovníkov uvádzate 10, skutkový stav 
je vyšší ako na začiatku, návrh na zníţenie je v skutočnosti iba 5. Preto navrhol neaktuálne informácie 

z januára a februára stiahnuť, alebo napísať korektúru o prehodnotení stavu, aby občania neboli 
zavádzaní informáciami. 

 

Poslanec Kalanin, navrhol aby mohla pred MZ vystúpiť občianka Harčáriková. 
 

Starosta Gaj dal o tomto návrhu poslanca Kalanina hlasovať. 
 

Hlasovanie:    Za – 21, Proti – 0, Zdrţal sa – 0 
 

Starosta Gaj udelil slovo pani Harčárikovej. 

 
Občianka Harčáriková, v mene DC bola poţiadaná aby sa zúčastnilarokovania MZ. Všetkým poslancom 

dali seniori dôveru. Ste vo funkcii pol roka a seniori majú pocit, ţe sa pre nich nič nerobí. Seniorov sa 
dotklo zatvorenie DC počas MS v hokeji. Pán starosta ešte nebol medzi členmi v DC. Poţiadala o 

zachovanie dvoch zájazdov na púte, ďalej aby sa zorganizovali podujatia ako Deň matiek, Majáles, 

Juniáles. Čakajú, či niečo bude zorganizované na Máriu. Sú ochotní platiť členské. Vyslovujú 
spokojnosť s pracovníčkami, ktoré zodpovedajú za chod DC, sú proti samospráve v DC. Chodia fámy, 

ţe chcete zrušiť DC. Doprava – veľmi sa nepáči napojenie dopravy na Mieri. Sú dlhé polhodinové 
prestoje. Aj predavačky sa sťaţujú, ţe meškajú, treba častejšie spoje v špičke. Deti sa hrajú pred 

kostolom a ničia trávu. Ďakuje za slovo a praje veľa úspechov, a ţelá si aby sa niečo pre seniorov 
robilo.  

 

Starosta Gaj, ak bola kritika na mňa, áno bol som oficiálne na maďarskom klube, keď tam mal môj 
osobný priateľ Gejza Szabados prednášku. Na deň matiek sme niečo chystali, do toho však prišiel 

hokej. Na Valentína bolo 14 dôchodcov na celomestskom dôchodcovskom plese, kde ich pán starosta 
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pozval a zaplatil to z vlastného. Myslí si, ţe nie je pravda, ţe sa dôchodcom nevenuje. A DC sa rušiť 

určite nebude. Príde mu ale úsmevné delenie na slovenských a maďarských dôchodcov. 

 
Občianka Dančáková poţiadala o slovo. Starostom jej bolo po všeobecnom súhlase poslancov udelené. 

 
Občianka Dančáková, zastupuje Úniu ţien Slovenska na Severe. Pán starosta nás prijal na MDŢ. 

Následne bol doručený plán činnosti na sekretariát starostu, no nebola odozva zo strany MČ, ale bola 

by rada ak by sa k tomu pán starosta vyjadril. Osobne pomáha osamelým ľuďom na Severe. Aj keď je 
dôchodkyňa, do DC nechodí. Sleduje oznamy na tabuliach a chýbal jej oznam o zasadnutiach MZ, 

kedy sa budú konať.  
 

Poslanec Ténai, problémy s bezdomovcami nielen na trhovisku Mier. Chcel by poprosiť na najbliţšie 
MZ šéfa MsP Stred, aby predniesol správu za minulý rok a rovnako aj koncepciu činnosti. Pána 

Luczyho by chcel poprosiť správu o čerpaní rozpočtu k nejakému dátumu, buď do 30.4 alebo 31.5, 

aby poslanci videli ako sa rozpočet vyvíja.  
 

Poslanec Skalický, MHD na Podhradovú a jej zlepšenie, je to moţné nejakým spôsobom riešiť, 
lobovať. 

 

Starosta Gaj, pán Šnajdár preverí vývoj a skutkový stav v tejto veci. 
 

 
 

6. Záver 
 

Starosta Gaj ukončil rokovanie MZ. 

 
 

Košice, 15.6.2011 
 

Zapísal:  

 
Marcel Gibóda 

zapisovateľ 
              ................................................... 

 

Zápisnicu overili:               
 

Vladimír Sedlák 
poslanec 

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

 

Monika Vajányiová 
poslankyňa 

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

 

Jaroslav Polaček 
prednosta 

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

 
 

Marián Gaj  

starosta 
                                                                  ................................................... 


