
Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA

zo VI. zasadnutia miestneho zastupitel'stva
Mestskej časti Košice - Sever, konaného dňa 29.06.2011

Prílohy: Pozvánka na zasadnutie MZ
Listina prítomných
Ospravedlnenie neúčasti poslankyne Natálie Novitzkej
Ospravedlnenie neúčasti poslanca Vladimíra Gi.irtlera
Správa o činnosti stanice MsP - Stred na území MČ Košice - Sever za obdobie od
1.6.2010 do 31.5.2011
Správa o plnení uznesení, Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od
28.4.2011 do 21.6.2011 a Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
Mestskej časti Košice - Sever na 2. polrok 2011
Hodnotíaca správa programového rozpočtu MČ Košice - Sever za rok 2010(. Výročná
správa MC Košice - Sever za rok 2010, Správa audítora, Záverečný účet MC Košice -
Sever za rok 2010 a Stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu MČ Košice -
Sever za rok 2010
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania: zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania: streda, 29. júna 2011, od 15.00 do 19.45 hod.

Počet zvolených poslancov: 23

Počet prítomných: 21 - podl'a priloženej prezenčnej listiny

Počet neprítomných: 2 - poslankyňa Novitzká a poslanec Gůrtler
(obaja poslanci sa písomne ospravedlnili)

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

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj otvoril VI. zasadnutie MZ a privítal prítomných. Konštatoval, že
v čase otvorenia rokovania je prítomných 19 poslancova MZ je uznášaniaschopné. Nato sa dostavil
poslanec Vágási a poslankyňa Dobranská. S ohl'adom na túto skutočnosť bol pri prvom hlasovaní
počet prítomných poslancov 21.

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

Starosta Gaj určil za overovatel'ov zápisnice poslancov Martinu Červeňákovú a Miroslava Košičana. Za
zapisovatel'a určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.

Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Kuczika, Železníka, Vágásiho.

Hlasovanie: za - 21/ proti - 0/ zdržal sa - O

Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Dobránsku, Vargovčáka, Gajdoša.
Poslanec Vargovčák nesúhlasil 50 svojou účasťou v mandátovej komisii.

Hlasovanie: za - 21/ proti - 0/ zdržal sa - O

Vzneseme: MZ MČ Košice - Sever zvolilo:
návrhovú komisiu v zložení Kuczik. Železník, Vágási
mandátovú komisiu v zložení ooorěnske, Gajdoš.

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení.

3. Schválenie programu rokovania

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupitel'stva.

Poslanec Železník navrhol doplniť program o bod Návrh na zriadenie Redakčnej rady a zaradiť ho ako
bod 7a.

za - 21/ proti - 0/ zdržal sa - 0/
bod 7a) bol zaradený do programu rokovania.
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Poslanec Filipko podal návrh na doplnenie programu o bod Informácia o stave vybavenia dopytov a
podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy a zaradiť ho ako bod
6.1.

Hlasovanie: za - 21, proti - O, zdržalsa - O,
bod 6.1 bol zaradený do programu rokovania.

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe VI. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti
Košice - Sever.

Hlasovanie: za - 21, proti - O, zdržalsa - O,program rokovania bolschválený.

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever schveťuje doplnený program VI. zasadnutia 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 náčelníka policajnej stanice Mestskej policie Košice - Stred o činnosti

5. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever
6. Správa o plnení uznesení, Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 28.4.2011 do

21.6.2011 a Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice -
Sever na 2. polrok 2011

6.1. Informácia o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas
poslaneckých dní do poslaneckej knihy

7. Prerokovanie Hodnotiacej správy programového rozpočtu MČ Košice - Sever za rok 2010,
Výročnej správy MČ Košice - Sever za rok 2010, Správy audítora, Záverečného účtu MČ Košice
- Sever za rok 2010 a Stanoviska miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu MČ Košice - Sever
za rok 2010

7a. Návrh na zriadenie Redakčnej rady
8. Doplnenie komisií Miestneho zastupitel'stva MČ Košice - Sever
9. Interpelácie a dopyty poslancov
10. Rózne
11. Záver

4. Správa náčelníka policajnej stanice Mestskej polície Košice - Stred o činnosti

Z Mestskej polície Košice - Stred prijali pozvanie na rokovanie miestneho zastupitel'stva MČ KE -
Sever velitel' stanice Mgr. Marek Trocha a jeho zástupca Ing. Kristián Jerga.

Správu o činnosti stanice MsP - Stred na území MČ Košice - Sever za obdobie od 1.6.2010 do
31.5.2011 predniesol velitel' stanice Mgr. Marek Trocha a zhrnul v nej situáciu na úseku verejného
poriadku a dopravy.

Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu a spýtal sa na blok na Sládkovičovej ulici, ktorý bol
postavený pre sociálne slabšie rodiny, či tam nie je potrebné posilniť hliadky. Velitel' stanice
odpovedal, že v súčinnosti s Bytovým podnikom tam vykonali kontrolu pobytu osob, vstupovať do
bytu nernóžu. Starosta konštatoval, že obdobný problém je aj na Slovenskej ulici v areáli Piloimpregny
a žiada, aby tam hliadky boli častejšie. Velitel' stanice informoval, že po likvidácii Demetra sa tam
nasťahovalo asi 17 l'udí (5 rodín). Mestská polícia nemá kontakt na majitel'a, preto sa obrátila so
žiadosťou o pomoc na mestskú časť.

Starosta sa ohradil voči vyberaniu pokút za parkovanie na tráve (nasadzovanie papúč), hoci
v skutočnosti ide o blato, ktoré sa nedá nazvať zeleňou. Mgr. Trocha odpovedal, že podl'a dohody sa
žl'aby v medziblokových priestoroch na ulici Vodárenská - Národná trieda nemali riešiť pokutami, ale
Správa mestskej zelene na tom trvá a občania im volajú, takže z ich strany ide o riešenie na základe
oznamov.
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Poslanec Skalický sa opýtal na konkrétny prípad parkovacieho miesta na Podhradovej, kde bolo
povolené vyhradené parkovacie miesto spolovice na ceste a spolovice na mestskej zeleni. Starosta mu
odpovedal, aby dal dotaz písomne.

Poslankyňa Zimmermannová poukázala na permanentné sťažnosti na trhovisko Mier, kde prespávajú
bezdomovci a rušia nočný kl'ud. Mgr. Trocha konštatoval, že tu pornóže len uzamykanie stolov
trhovcami a pravidelná kontrola.

Poslanec Kalanin na opakovaný podnet od občanov požiadal Mgr. Trochu o nápravu na Podhradovej -
ulica Zoborská, Vihorlatská - v pril'ahlom lese sa zdržiavajú neprispósobiví občania a došlo už aj k
stretom i k fyzickému napadnutiu starších občanovo

Na dotaz starostu, či existuje databáza neprispósobivých občanov, velitel' stanice odpovedal, že áno
a evidujú ich na Severe asi 100, v centrálnej mestskej zóne vyše 500, z toho polovica je
mimokošických.

Poslanec Ténai položil niekol'ko otázok:

aký je pomer príslušníkov medzi Starým Mestom a Severom,
má informáciu, že v piatok a v sobotu, kedy prichádza mládež do mesta za zábavou su
posilňované hliadky v Starom meste, či je v tomto čase znížený počet hliadok na Severe,
kol'ko kamier je v centre mesta a či je nejaká kamera na Severe,
či je na centrálny kamerový systém v meste možné pripojiť ďalšie kamery pri potravinách na
Podhradovej, pri Bete a na Mieri,
či má Mestská časť Košice - Sever v teréne príslušníkov 24 hodín denne?

Velitel' stanice odpovedal, že kamery sú osadzované na základe požiadaviek a technických možností,
je ich U, operačné stredisko je na Tajovského ulici, maximálny počet kamier je 16, všetko závisí od
financií. Posilňovanie hliadok v piatok večer a v sobotu v Starom meste nemá negatívny vplyv na
Sever, lebo je v blízkosti Starého mesta a hliadky sa vedia operatívne presunúť.

Poslanec Szabó sa pýtal na platené parkovanie pri Merkúri.

Poslankyňa Zimmermannová kritizovala výskyt psích exkrementov na trávnikoch po venčení psov a
pýtala sa, či nie je možné nezodpovedných psíčkarov častejšie pokutovať. Mgr. Trocha odpovedal, že
výkon kontroly v oblasti dodržiavania podmienok chovu psov komplikuje fakt, že tieto kontroly musia
vykonávať v uniforme a majitelia psov pri spozorovaní uniformovanej hliadky, neporušujú svoje
povinnosti chovatel'ov. Robili kontroly aj tak, že jeden príslušník bol v civile, ale dostali výtku od
prokuratúry.

Z verejnosti, ktorá sa zúčastnila na zasadnutí, položil velitel'ovi stanice otázku Mgr. Ernest Simon zo
Sládkovičovej 32, ktorý kritizoval, že oproti na parkovisku deti z bloku za Sládkovičovej 3 hrajú na
ceste futbal, čím ohrozujú cestnú premávku, vytrhávajú stromy, lámu kanáre, ničia oplotenie,
niekol'kokrát ich našiel hrať sa aj na cintoríne. Autá za blokom Sládkovičova 3 parkujú na trávniku.
Pred 4 rokmi boli namontované 3 kamery, ale kamerový systém nič nezachytil a SBS bola zrušená.
Starosta konštatoval, že Sládkovičova 3 si vyžaduje osobitné riešenie.

Starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu programu a dal hlasovať.

H/asovanie: za - 20, proti - O, zdrža/sa - 1
uznesenieba prijaté.

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever berie na vedomie Správu
o činnosti stanice MsP - Stred na území MČ Košice - Sever za obdobie
od 1.6.2010 do 31.5.2011.
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5. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever

Správu o činnosti za obdobie od 30.4.2011 do 29.6.2011 predniesol starosta a informoval v nej, že
okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval:
osobným stretnutiam s občanmi MČ k problémom na uliciach Slovenská, Sládkovičova, Hroncova,
Suchodolinská, Národná trieda 51, kde ide o dlhodobé riešenia problémov medziblokovej komunikácie.
Venoval sa otázke detských ihrísk na ul. Krupinská, Podhradová, na sídlisku Mier a multifunkčnému
ihrisku na Podhradovej. Riešil poškodenie kanalizácie na Podhradovej, kde je pri vel'kých zrážkach
sústavná záplava. Absolvoval osobné stretnutia s predstavitel'mi samosprávy, občianskych združení a
obchodných spoločností pósobiacích aj na území MČ Košice - Sever. Rokoval so spoločnosťou Billa -
štúdia a vízia Mieru a plochy pri Bille. Vykonával dozor nad projektom Hokejové mestečko, ktorý sa
konal v amfiteátri. Absolvoval stretnutia Rady starostov, osobné stretnutia s predstavitel'mi mesta,
námestníkmi primátora a samotným primátorom mesta Košice. Spolupracoval s audítorkou na správe
audítorky k záverečnému účtu za rok 2010, ktorá bude predmetom rokovania. Spomenul kultúrne
podujatia, ktoré sa uskutočnili - Festival pod holým nebom T-MOBILE MUSIC CITY, ktorý organizovala
dňa 10.06.2011 na Rybe spoločnosť MW Promotion s.r.o. Tu sa kriticky vyjadril k organizátorovi akcie
- usporiadatelia neboli označení, bolo ich málo, areál nebol osvetlený, neboli označené únikové
východy, na akcii s účasťou 5 000 I'udí bol iba 1 požiarnik. Prednosta MÚ a vedúci oddelenia p.
Šnajdár sa tam zúčastnili ako dozor a museli suplovať prácu usporiadatel'ov. Situáciu vyhodnotili tak,
že organizátor akciu nezvládol a bolo šťastím, že nedošlo k tragédii. Keďže usporiadatel' akcie má voči
MÚ len ohlasovaciu povinnosť, navrhuje pripraviť VZN ohl'adne festivalov a regulovať tieto podujatia.
Starosta informoval, že v sobotu sa otvára lodenica na Aničke, kde je multifunkčné ihrisko.

Starosta Gaj dalo prednesenej správe hlasovať.

H/asovanie: za - 21, proti - O, zdrža/sa - O
uznesenie bo prijaté.

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever berie na vedomie Správu
o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever.

6. Správa o plnení uznesení, Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od
28.4.2011 do 21.6.2011 a Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
Mestskej časti Košice - Sever na 2. polrok 2011

Materiály na zasadnutie predložila Jana Nováková, miestna kontrolórka MČ Košice - Sever.

K Správe o plnení uznesení zo zasadnutí MZ mali poslanci 2 pripomienky. Prvú pripomienku mal
poslanec Szabó k Uzneseniu Č. 86/2004, prečo zostáva v platnosti a Uznesenie Č. 115/2004 je
vypustené zo sledovania, keď Zásady odmeňovania boli schválené (VZN Č. 35/2011). Kontrolórka
vysvetlila, že podl'a Uznesenia Č. 86/2004 výška vyplatených odmien, resp. mimoriadnych odmien
(alebo ich alikvótna časť) bude závislá a vypočítaná z percentuálnej účasti poslancov na MZ a účasti
poslancov na práci v komisiách MZ podl'a prehl'adu vypracovaného kontrolórom MÚ, resp.
dohodnutými kritériami o poslaneckej disciplíne, ktorý upravuje vykonávací predpis.

Druhú pripomienku mal poslanec Filipko k Uzneseniu Č. 37/2011, prečo sa vypúšťa zo sledovania, keď
je platné. Kontrolórka objasnila, že uznesenie je splnené, lebo dodatok Č. 3 ku VZN bol prijatý a je
platný a je súčasťou VZN Č. 30 - Trhový poriadok.

Poslanec Filipko podotkol, že pre úplnosť by bolo potrebné doplniť, že zostáva v platnosti na kontrolu
sledovania.

Poslankyňa Zimmermannová sa pýtala na plnenie uznesenia Č. 27/2011, ČO urobila MČ pre vytipovanie
lokalít, v ktorých by mohli byť vybudované parkovacie domy alebo plochy na parkovanie. Odpovedal
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jej prednosta MÚ: Na severe je približne 2700 parkovacích boxov a 2700 parkovacích miest. Za
posledné 4 roky žiadali o parkovacie miesta občania z viacerých ulíc v mestskej časti.
Prebehlo aj rokovanie s UHA mesta Košice, celú záležitost' zdržuje to, že treba vysporiadať vlastnícke
vzťahy na vytipovaných pozemkoch a vybaviť stavebné povolenia.

Poslankyňa Červeňáková sa pýtala, či MÚ neuvažoval o jednosmerných uliciach, čo by vyriešilo
parkovanie, hoci na druhej strane by to prinieslo určité obmedzenia. Starosta odpovedal, že s touto
variantou neuvažovali.

Poslanec Košičan poznamenal, že areál v správe vojska pri Poliklinike Sever má vel'ké parkoviská.

Poslanec Hlipko navrhol ukončiť túto tému a pokračovať v nej v bode Rózne.

Poslanec Železník žiadal, aby miestna kontrolórka vykonala kontrolu projektu amfiteáter a predložila
správu. Poslanec Hlipko tiež navrhol rozšíriť plán kontrolo projekt amfiteáter.

Poslanec Šmída predložil pozmeňovací návrh, že nie je potrebné vykonať hlbkovú kontrolu, lebo
všetky zmluvy sú zverejnené na webe.

Starosta dal hlasovať za prvý návrh uznesenia poslanca Šmídu:

Uznesenie: Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever ukladá prednostovi MÚ vypracovat' správu
Hokejové mestečko a Amtik, ktorá bude zameraná na zmluvné vztahy, ekonomiku
projektu a ekologickú bilanciu.

prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov.

Hlasovanie: za - 9, proti - O, zdržal sa - 8, 1 nehlasoval
návrh uznesenia nebol prijatý.

Rokovanie opustili poslankyňa Miklošová a poslanec Skalický, počet prítomných poslancov je 19.

Starosta dal hlasovať za druhý návrh, ktorý predložil poslanec Hlipko,

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever schva/'uje vykonanie kontroly miestnou
kontrolórkou na aktivitu Hokejové mestečko a Amfik za obdobie od 1.1.2011 do 1.9.2011,
so zameraním na: zmluvné vzťahy, ekonomiku, sponzoring a personálne zabezpečenie.
Správu predložiť na miestne zastupitel'stvo dňa 22.9.2011.

Hlasovanie: za - 13, proti - O, zdržal sa - 6,
uznesenie bolo prijaté.

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia k bodu č. 6 rokovania.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

a) berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ
b) berie na vedomie Správu o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice - Sever za

obdobie od 28.04.2011 do 21. 06. 2011.
c) konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie č.: 86- bez časti I bod 1 /2004;

93/2008; 136/2009; 182/2010; 2, 4, 9, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/
2011

d) vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo 115/2004; 10, 11, 12, 15, 16, 37/2011.
e) schva/'uje Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti

KošiceSever na 2. polrok 2011.
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Starosta Gaj dalo návrhu uznesenia hlasovať.

H/asovanie: za - 19/ proti - 0/ zdrža/sa - 0/
uzneseniebo prijaté.

6.1. Informácia o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas
poslaneckých dní do poslaneckej knihy

Podl'a uznesenia č. 36/2011 zo dňa 9.6.2011 Miestne zastupitel'stvo 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. Poslanec Filipko konštatoval, že toto uznesenie sa neplní. Reagoval prednosta MÚ
a povedal, že posledná žiadosť v poslaneckej knihe bola prijatá dňa 25.5.2011, teda predtým ako bolo
prijaté citované uznesenie. Poslanec Filipko oponoval, že v poslaneckej knihe sú nevybavené podnety
občanov dlhšie ako 30 dní, vyslovil nespokojnosť s takýmto postojom a riešením a požiadal prednostu,
aby sa tejto veci venoval.

Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. Pretože sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta ju
uzavrel a dal hlasovať o návrhu prednesenom návrhovou komisiou.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever konštatuje nesplnenie uznesenia č. 36/2011
z V.zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 9.6,2011

H/asovanie: za - 16/ proti - 0/ zdrža/sa - 3/
uzneseniebo prijaté.

7. Prerokovanie Hodnotiacej správy programového rozpočtu MČ Košice - Sever za rok
2010, Výročnej správy MČ Košice - Sever za rok 2010, Správy audítora,
Záverečného účtu Me Košice - Sever za rok 2010 a Stanoviska miestnej
kontrolórky k Záverečnému účtu MČ Košice - Sever za rok 2010

Materiál predložil starosta MČ Košice - Sever a odovzdal slovo miestnej kontrolórke MČ Košice -
Sever. Kontrolórka predniesla, že zákon jej ukladá posúdiť zloženie záverečného účtu, či bol
vypracovaný v súlade so zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zároveň v súlade 50

zákonom Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Vyjadrila svoje stanovisko k záverečnému účtu
a nenašla nesúlad medzi citovanými zákonmi a záverečným účtom, súčasťou ktorého je výročná
správa. Preštudovala si aj stanovisko audítora, ktorý skór posudzuje záverečný účet a ďalšie náležitosti
v súlade so zákonom o účtovníctve. Stanovisko kontrolórky je vyjadrené v záverečnej vete: Navrhujem
záverečný účet schváliť bez výhrad.

Starosta Gaj otvoril k tomuto bodu diskusiu. Podotkol, že všetky 3 materiály prerokovala aj miestna
rada, ktorá prijala uznesenie, že nie sú v rozpore so žiadnymi zákonmi stanovenými na vypracovanie
týchto materiálov, takisto správa audítora nevytkla žiadne pochybenia. Do diskusie sa nikto neprihlásil,
takže ju starosta uzatvoril. Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č.

583/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1) Berie na vedomie:
a) Stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu MČ Košice

- Sever za rok 2010
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b) Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej
závierky Mestskej časti Košice - Sever ku dňu 31.12.2010

c) Dodatok k správe nezávislého audítora pre Mestskú časť Košice
- Sever ku dňu 31.12.2010

d) Hodnotiacu správu programového rozpočtu MČ Košice - Sever za
rok 2010

e) Výročnú správu MČ Košice - Sever za rok 2010

2) Schval'uje:
a) Celoročné hospodárenie MČ Košice - Sever za rok 2010 bez výhrad

b) Prebytok rozpočtu MČ Košice - Sever vo výške 27.030,50 €
c) Prevod prebytku rozpočtu MČ Košice - Sever vo výške 27.030,50 € do rezervného

fondu
d) Účtovnú stratu mestskej časti Košice - Sever za rok 2010 vo výške 110.914,19 €
e) Preúčtovanie účtovnej straty za rok 2010 zápisom 428/431 vo výške 110.914,19 €.

Prítomných bolo 18 poslancov, vzdialil sa poslanec Filipko.

H/asovanie: za - 18, proti - O, zdrža/sa - O,
uznesenie bo príjaté.

1a. Návrh na zriadenie Redakčnej rady

Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Železník, ktorý predniesol návrh na zriadenie Redakčnej
rady a prečítal návrh uznesenia.

Poslanec Beňo doplnil prednesený návrh v bode 7, že miestne zastupitel'stvo maže zaviazať len
prednostu MÚ, nie miestny úrad.

Poslanec Šmída poprosil poslancov, aby sa k tejto téme vrátili na ďalšom zasadnutí, lebo sa jedná
o zložitú tému. Vzhl'ad a informácie, ktoré sú na webovej stránke majú róznu informačnú úroveň. Sú
informácie, ktoré zverejňuje mestská časť za zákona, informácie, ktoré vyplynú zo situácie, ktorá
neznesie odklad. Štatút Redakčnej rady by mal obsahovať vymedzenie pósobností, do čoho bude
zasahovať a čo musí byť v kompetencii mestskej časti, aby jej nebránili vo výkone a v informovaní
verejnosti.

Poslanec Železník povedal, že akceptuje túto pripomienku, ale napriek tomu si myslí, že návrh by malí
schváliť a uviesť ho do života. Zakomponovaný spósob hlasovania "per rollam" je pružný a umožňuje
poslancom v pomerne krátkom čase reagovať na všetky požiadavky úradu a odobriť správu.

Poslanec Sedlák sa vyjadril, že Komisia mediálna, kultúry, školstva, mládeže a športu sa na svojich
dvoch posledných zasadnutiach zaoberala touto myšlienkou a vyslovila podporu zriadeniu Redakčnej
rady.

Vedúci právneho oddelenia Stavrovský vyslovil svoj právny názor, že ak komisia je poradným
orgánom, pre koho sú závazné výstupy z komisie alebo sú len odporúčaním? Nie je správne z komisie
robiť výkonný orgán, komisia nie je schopná zvládnuť každodennú prácu 50 stránkou, v tomto smere
komisia bude príťažou. Iná je otázka vytvorenia fóra pre poslancov alebo pre politické strany na
úrovni webovej stránky MČ. Zasahovať do právo mocí a pósobností starostu a prednostu, ktoré musia
plniť za zákona, je prekročením právomocí a kompetencií miestneho zastupitel'stva a komisií ako
poradného orgánu miestneho zastupitel'stva. Vedúci právneho oddelenia uviedol, že podl'a jeho názoru
týmto návrhom miestne zastupitel'stvo prekračuje svoju kompetenciu, a teda tento návrh je v rozpore
50 zákonom.

Poslanec Železník sa vyjadril, že nejde o komisiu, ide o osobitný orgán - radu a ubezpečil, že nechcú
brzdiť prácu miestneho úradu.
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Starosta Gaj sa spýtal, kto bude zodpovedný, ak pri zverejňovaní na webovej stránke nastanú
problémy? Zodpovedný za obsah stránky bude on, aj doteraz tomu bolo tak. V rozpočte na tlačoviny -
na Severky a podobné materiály nie je ani euro. Ak bude úrad vydávať časopis a starosta nato zoženie
financie, vyhradzuje si právo riešiť jeho obsah vo svojej kompetencii, bude to časopis miestneho
úradu. Vie v čom je problém, niektorých poslancov sa dotkli aktuálne té my, blogy a odkazy, ktoré bou
na tejto stránke, berie to ako výtku. Naráža nato, že chceli poslancov vyfotiť, Mestská časť Košice -
Sever nemá žiadnu databázu poslancov. Berie na vedomie návrh uznesenia, navrhuje pokračovať
v diskusii.

Poslanec Hlipko zdůraznil, že tieto problémy by neboli, keby komunikácia medzi poslancami
a starostom bola iná, za poslancov sa vyjadril, že sú otvorení. K návrhu uznesenia sa vyjadril, že
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení miestnemu zastupitel'stvu dáva oprávnenie zriadiť
Redakčnú radu. Je potrebné na 1. zasadnutí Redakčnej rady zadefinovať mantinely.

Poslanec Šmída navrhol 5-minútovú prestávku, starosta Gaj dalo tomto návrhu hlasovať.

H/asovanie: za - 0 proti - 9/ zdrža/sa - 3/
Uznesenieo vyh/áseníprestávky nebo schvá/ené.

Poslanec Ténai sa vyjadril, že je zato, aby bola Redakčná rada zriadená, treba si k tomu sadnúť
a štatút priebežne nastaviť. Z hl'adiska komunikácie nevidí zásadný problém, treba nájsť to, čo nás
spája, nie to, čo nás rozdel'uje.

Poslanec Beňo tvrdí, že web stránka aj časopis samosprávy je vec verejná, je otázne, či tu maže byť
priestor na diskusiu, verejné prostriedky sú používané pre občanov, dáva do pléna otázku, či nejaký
politický názor alebo osobný názor je tu na mieste. Vytkol starostovi používanie loga ako
neschváleného symbolu na verejnom priestranstve, zatial' čo na webstránke sa nenachádza.

Poslanec Železník zdůraznil, že v Redakčnej rade bude zabezpečená zásada nestrannosti. Uviedol, že
už na miestnej rade avizoval redakčnú radu, žiadal starostu, aby delegoval zamestnanca, ktorý by
prišiel s koncepciou. Bola tam p. Luczy, ale nič konštruktívne nepredniesla, stále sa to odsúvalo,
nakoniec sám pripravil návrh. Príčinu vidí v nekomunikácii.

Starosta sa pýtal na praktickú stránku - zajtra sa má premietať film na amfiteátri, závisí to od počasia,
o 17.00 musí zverejniť aktuálne informácie na webovej stránke a na facebooku. Preto jeho postoj je
taký, že stránka má byť plne v jeho kompetencii.

Poslanec Hlipko namietal, že webová stránka nebola mesiac k dispozícii. Starosta reagoval, že sa
tvorila a trvalo to 30 dní.

Prednosta MÚ povedal, že odkedy je vo funkcii, stretáva sa s inými prednostami na róznych fórach
a v róznych mestách, otvoril túto tému, do webovej stránky ani do novín poslanci nezasahujú v
žiadnom meste, ani v iných mestských častiach ani na Magistráte mesta Košice. Prednosta na podporu
svojich tvrdení citoval § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov: "Obecné zastupitel'stvo rozhoduje o základných otázkach života obce."

Starosta konštatoval, že sú niektoré úrady, ktoré majú redakčnú radu, ale skladá sa zo zamestnancov
úradu.

Poslanec Železník kritizoval, že oficiálna stránka je prekrytá reklamným bannerom. Prednosta vysvetlil,
je to z dóvodu, aby si občania uvedomili, že Amfiteáter tu reálne existuje a pozýva ich na kultúrne
akcie. Starosta ho doplnil, že propagujú svoj majetok, svoju iniciatívu a aktivitu a podporujú kultúru,
ak mu to poslanci vytýkajú, tak sa cíti dotknutý.

Poslanec Hlipko pripomenul, že v čase konania akcie Amfik sa objavoval banner s reklamami
sponzorov, ktorí podporovali akciu, bolo to v rozpore s týmito tvrdeniami.
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Poslanec Ténai sformuloval návrh 1. uznesenia o zriadení redakčnej rady.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteťstvo MČ Košice - Sever zriaďuje Redakčnú radu a jej Štatút bude vypracovaný do
najbližšieho miestneho zastupitel'stva.

Hlasovanie: za - 4/ proti - 0/ zdržal sa -1~
uznesenie nebol o prijaté.

Poslanec Železník zapracoval doplňujúci návrh poslanca Beňa do svojho návrhu a predniesol návrh
uznesenia:

Návrh uznesenia:

a) Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever zriaďuje Redakčnú radu ako svoj
osobitný iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán

b) Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever schval'uje Štatút Redakčnej rady v
znení:

1. Redakčná rada je osobitným iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom
miestneho zastupitel'stva.

2. Redakčnú radu tvoria poslanci Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a
športu a zamestnanec miestneho úradu, ktorého určí starosta.

3. Redakčná rada kontroluje, schval'uje a rozhoduje o obsahu oficiálnej webovej
stránky mestskej časti a tlačovín vydávaných MČ KE - Sever.

4. Redakčná rada rozhoduje formou uznesení, ktoré sú prijímané na jednotlivých
zasadnutiach alebo spósobom "per rollam" mimo zasadnutia rady.

S. Pre platné hlasovanie spósobom per rollam sa vyžaduje, aby každý člen Redakčnej
rady poslal e-mailom odpoved' všetkým členom rady.

6. Iniciovat' hlasovanie per rollam móže každý člen Redakčnej rady.

7. Uznesenie prijaté nadpolovičnou vačšínou všetkých člen ov Redakčnej rady je
závazné a prednosta miestneho úradu zabezpečí jeho realizáciu.

8. Redakčná rada sa schádza podl'a potreby, jej zasadnutia zvoláva a vedie predseda
Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu.

9. Ak o zvolanie Redakčnej rady požiadajú aspoň dvaja jej členovia, predseda je
povinný ju zvolat' najneskór do 10 dní.

10. Štatút Redakčnej rady nadobúda platnost' a účinnost' dňom schválenia miestnym
zastupitel'stvom.

Starosta Gaj dalo tomto návrhu hlasovať.

Hlasovanie: za - 16/ proti - 0/ zdrža/ sa - 3/

uznesenie boto prijaté.
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8. Doplnenie komisií Miestneho zastupitel'stva MČ Košice - Sever

K tomuto bodu informoval zástupca starostu - poslanec Kalanin. Tlmočil návrhy predsedov
jednotlivých komisií na vol'bu členov komisií z radov neposlancov - občanovo Jedná sa o tieto 4
komisie: Finančná komisia, Komisia sociálnych vecí a zdravotn íctva , Komisia mediálna, kultúry,
školstva, mládeže a športu a Komisia dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia.

Poslanec Kalanin dal návrh na uznesenie:

Miestne zestupiteťstvo MČ Košice - Sever volí členov komisií z radov obyvatel'ov MČ Košice - Sever v
zložení:

Finančná komisia: Ing. Baláž Štefan, Ing. Tomáš László, Ing. Róbert Kukoričáš, Ing. Richard Duda,
p. Remiášová

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva: Harčariková Magdaléna, Kobulnická Ludmila

Komisia mediálna, kuttúry, školstva, mládeže a športu: p. Hrsbovskv. Michaela Nováková,
Jana Ďuricová, Ladislav Gči6z

Komisia dopravy, výstavb~ investícií a životného prostredia: Mária Hricová, Gergely Szabó,
Pavol Červeťiák, Jarmila Repovská.

Zistilo sa, že Ing. Richard Duda nie je obyvatel'om Mestskej časti Košice - Sever. Poslanec Filipko,
ktorý bol navrhovatel'om za SDKÚ, akceptoval pripomienku a nahradia ho občanom, ktorý má trvalý
pobyt v MČ Košice - Sever.

o slovo sa prihlásil vedúci právneho oddelenia Stavrovský a vysvetlil, že žiadosti o zvolenie za členov
komisií z radov občanov, ktoré boli adresované priamo úradu, boli postúpené predsedom príslušných
komisií na prerokovanie v komisiách. Niektorých občanov navrhli za členov komisií samotné
poslanecké kluby.

Starosta Gaj vyhlásil 5 - minútovú prestávku.

Starosta Gaj po skončení prestávky pokračoval v rokovaní.

Poslanec Beňo ako predseda Finančnej komisie prečítal návrh na doplnenie do tejto komisie: Zuzana
Feketeová, ul. Gerlachovská 21, Košice.

Poslanec Ténai navrhol hlasovať po jednotlivých komisiách.
Do Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu navrhol pani Beátu Hrabovskú, do Komisie
sociálnych vecí a zdravotníctva p. Cosmasa Bechiarisa a do Komisie dopravy, výstavby, investícií a
životného prostredia p. Rastislava Mórica.

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil.

Dal hlasovať o návrhu poslanca Ténaia.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever navrhuje doplniť do Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
p. Cosmasa Bechiarisa, do Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu p. Beátu Hrabovskú
a do Komisie dopravy, vystevby, investícií a životného prostredia p. Rastislava Mórica.

za - 1/ proti - 0/ zdržal sa - 16/ 1 nehlasoval
uznesenie nebol o prijaté.
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S ohl'adom na neschopnosť poslaneckých klubov dohodnúť sa na definitívnom návrhu kandidátov na
vol'bu členov komisií z radov občanov, poslanec Kalanin ako predkladatel' stiahol svoj návrh na
uznesenie z rokovania.

9. Interpelácie a dopyty poslancov

Starosta Gaj otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Poslanec Beňo požiadal prednostu MÚ o vysvetlenie ohl'adne daňových priznaní za rok 2010.

Do diskusie sa hlásil prednosta a krátkou cestou doručil poslancovi Beňovi písomné stanovisko.
Odmena poslancov za rok 2010 bola vykázaná a nebola vyplatená, miestny úrad odviedol daň,
starosta k otázke Odmien poslancov za rok 2010 prisl'úbil písomné vysvetlenie.

Poslanec Železník sa opýtal, kto zabezpečuje odvoz odpadu, odpovedal mu prednosta MÚ: KOSIT,
a.s., Fúra s.r.o. - 1 vel'kokapacitný kontajner v areáli Amfiteátra, firma ELD s.r.o. - odpad z trhovísk
a ZOS. Informoval, že náklady na odvoz odpadu z trhovísk klesli o 40 %.

Poslanec Ténai sa vrátil k téme parkovania, keďže v rozpočte sú vyčlenené peniaze na parkoviská.
Reagoval starosta, že na Komisii dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia sa vyčlenia plochy
vhodné na parkovanie.

Poslanec Ténai navrhol pravidelne zahrnúť do programu miestneho zastupitel'stva ako jeden z bodov
informáciu Finančnej komisie o čerpaní finančných prostriedkov. Starosta ho uistil, že zaradí tento bod
na rokovanie miestneho zastupitel'stva.

Poslanec Železník sa pýtal na multifunkčné ihrisko na Polianskej, či bola uzavretá nejaká poistná
zmluva. Starosta informoval, že nemá o tom vedomosť, ihrisko je naším majetkom, ale je zverené
škole. Poslanec žiada o podanie informácie v lehote na vybavovanie interpelácií poslancov.

Poslanec Filipko - na miestnom zastupitel'stve konanom dňa 9.6.2011 odznela informácia o skládke
odpadu v areáli Amfiteátra. Starosta ho ubezpečil, že tento problém sa preberie v bode Rózne.

Poslanec Filipko žiada, aby bola na webstránke uvedená jeho e-rnailová adresa, na ktorej už dlhšiu
dobu komunikuje s občanmi.

Poslanec Filipko sa kriticky vyjadril, že zvukový záznam z mimoriadneho miestneho zastupitel'stva
dostal až po 20 dňoch. Odpovedal mu prednosta MÚ, že zvukový záznam mu chcel odovzdať osobne
a v deň konania miestneho zastupitel'stva bol nato priestor.

10. Rozne

O nelegálnej skládke v priestore Amfiteátra a priebehu kontroly zo strany OÚŽP informoval vedúci
oddelenia výstavby, územného plánu, žívotného prostredia a verejného poriadku Šnajdár.

Kontrola bola zameraná na riešenie problematiky odpadov na MÚ MČ Košice - Sever, nesenie
podnetov občanov, čierne skládky, rozmiestnenie VKK, likvidácia odpadov z priestorov MČ
zabezpečovaná MÚ MČ, ale aj na základe zistení OúŽP, kontrola odvozu smetia (TKO) a jeho uloženie
objednané MÚ MČ v mesiacoch október a november 2010 do priestorov za Amfiteátrom.

Kontrolou sa zistilo, že v oplotenom priestore za Amfiteátrom je uložený odpad, ktorý sem bol
pravdepodobne v roku 2010, možno aj skór, privážaný a skladovaný (ide o konáre, kmene strom ov,
lístie, ale aj iný odpad).
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Geodet zameral dané územie z hl'adiska jeho plochy. Pozemky parcelné Č. 464 a parcelné Č. 460/1,
spolu vo výmere 2186 m" SÚ podl'a listu vlastníctva majetkom mesta Košice. V zmluve o zverení
Amfiteátra do správy MČ sa tieto parcelné čísla nenachádzajú.
Spracováva sa polohopis a výškopis so zameraním rozsahu a objemu skladovaného materiálu.

Na OúŽP sme doručili všetky doklady a poskytli súčinnosť, ktorú od nás požadovali. Vynakladáme
maximálne úsilie, aby MČ nebola z dóvodu neoprávneného nakladania a skladovania odpadu
pokutovaná. Ak by sme boli úspešní, tak nám bude uložené len nápravné opatrenie. V tom prípade
bude mestskej časti uložené v čo najkratšom čase tento odpad v zmysle zákona zlikvidovať.

Spis na OúŽP ešte nie je uzavretý a doposial' nie je v danej veci vydané rozhodnutie.

Po doručení rozhodnutia OúŽP a vyhotovení polohopisu a výškopisu tejto nelegálnej skládky, budeme
v danej veci d'alej konať a poslancov miestneho zastupitel'stva informovať.

o súdnom spore č.k. 16C/671/2000 so zamestnankyňou p. Júliou Keuschovou, ktorý trvá už 11 rokov,
informoval miestne zastupitel'stvo vedúci právneho oddelenia Stavrovský.

Pani Keuschovej bola dňa 21.12.1999 daná výpoved' z dóvodu nadbytočnosti. Listom zo dňa 6.3.2000
oznámila, že s výpoved'ou nesúhlasí a trvá na d'alšom zamestnávaní.

Dňa 31.5.2000 podala na Okresný súd Košice I žalobu proti Mestskej časti Košice - Sever o neplatnosť
výpovede a náhradu mzdy. Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 9.7.2004 určil, že výpoved' daná
žalobkyni je neplatná. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonatel'nosť dňa 28.7.2004. Od
tohto dátumu až do dnešného dňa nebol za strany mestskej časti vykonaný úkon smerujúci
k skončeniu pracovného pomeru, ktorý de iure nad'alej trvá. Náhradu mzdy súd vyčlenil na
samostatné konanie. Žalobkyňa si uplatnila náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného
pomeru za obdobie od 1.4.2000 do 31.7.2004 vo výš ke 585.162,- Sk so 17,6% úrokom z omeškania
z tejto sumy od 1.4.2000 do zaplatenia. Nová právna zástupkyňa žalobkyne žiadala podaním zo dňa
21.3.2011 súd, aby pripustil zmenu žalobného návrhu takto: Zalovaná je povinná nahradiť žalobkyni
náhradu mzdy za obdobie od 1.4.2000 so 17,6% úrokom z omeškania do doby, kým jej umožní riadne
vykonávať prácu podl'a pracovnej zmluvy, resp. do platného skončenia pracovného pomeru.

Posledné pojednávanie bolo odročené s tým, že sporové strany sa pokúsia o mimosúdnu dohodu.
Uskutočnili sa už dve rokovania s protistranou smerujúce k dosiahnutiu dohody.

Podl'a výpočtu mzdovej učtárne by náhrada mzdy a odvody za obdobie od 1.4.2000 do 30.6.2011 činili
58.799,29 eur.
Pri uzavretí mimosúdnej dohody právna zástupkyňa žalobkyne požaduje náhradu mzdy do 31.7.2004
v čiastke 15.085,84 eur ako konečnú sumu s odpustením úrokov z omeškania.
Vedúci právneho oddelenia Stavrovský žiadal poslancovo mandát na rokovanie s protistranou, ktoré
dospeje k mimosúdnej dohode, prípadne stanoviť strop náhrady mzdy.

Poslanci informáciu zabrali na vedomie a na najbližšom zasadnutí miestneho zastupitel'stva očakávajú
informáciu ako dopadli rokovania s protistranou a prípadné predloženie návrhu mimosúdnej dohody.

Poslanec Filipko žiadal urýchlene vytipovať lokality na parkovanie, aby čím skór zasadla Komisia
dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia.

Poslanec Filipko sa vyjadril, že trhovisko Mier sa nachádza v tesnej blízkosti obytného domu, bolo by
potrebné presunúť stoly, vypracovať o tom štúdiu. Reagoval starosta, vie, že občania sa sťažujú, bolo
rokovanie na ÚHA mesta Košice, takisto BILLA rokovala na ÚHA Košice.

Do diskusie sa prihlásila občianka Harčariková, starosta Gaj jej udelil slovo. Vyslovila prosbu, aby sa
obnovil bankomat na Podhradovej pri potravinách. Starosta reagoval, že SLSP, a.s. je ochotná osadiť
samostatne stojaci bankomat. Ďalej upozornila, že prístrešok pred kvetinárstvom zateká. Pýtala sa,
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kedy bude výbeh pre psov a či by sa nedala miestnosť na Gerlachovskej v jasliach využiť na cvičenie
senioriek. Starosta odpovedal, že seniorky by mohli cvičiť na Mieri, tam je vel'ká miestnosť.

Ďalšia občianka p. Dančáková sa pýtala na potravinovú pomoc z EÚ. Ponúkla aj pomoc dobrovol'níčok
z Únie žien Slovenska. Odpovedal prednosta MÚ - s potravinovou pomocou chce začať v júli, každá
osoba v hmotnej núdzi má nárok na 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. V každom
týždni budú 2 výdajné dni. Pomoc dobrovol'níčok pri vydávaní potravín je vítaná.

Poslanec Ténai sa informoval ohl'adne sčítania obyvatel'stva, či už sú výsledky, chcel vedieť, kol'ko má
mestská časť obyvatel'ov. Odpovedal prednosta MÚ a vedúca oddelenia služieb pre obyvatel'ov
Nováková. Výsledky ešte nie sú, Štatistický úrad SR má na spracovanie 2 roky, predbežné výsledky
budú v decembri. S vel'kou pravdepodobnosťou Mestská časť Košice - Sever má nad 20 tisíc
obyvatel'ov.

Prednosta požiadal návrhovú komisiu o odovzdanie uznesení zapisovatel'ke v písomnej podobe.

Starosta Gaj uzatvoril diskusiu k tomuto bodu.

11. Záver

Starosta Gaj ukončil rokovanie MZ. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za
účasť a poprial príjemnú dovolenku a pekné leto.

Košice, 29.6.2011

Zapísala:

Iveta Pankovičová
zapisovatel'ka

Zápisnicu overili:

Martina Červeňáková
poslankyňa

->:

....~~ .

Miroslav Košičan
poslanec

.......... ~ .

Jaroslav Polaček
prednosta

Marián Gaj
starosta

....................2 .

Zápisnica za zasadnutia Miestneho zastupitel'stva MČ Košice - Sever, konaného dňa 29.6.2011 strana 14


