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ZÁPISNICA 
  

 

z  X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 15.12.2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 

      Listina prítomných 

  Správa o plnení uznesení a návrh na zrušenie uznesení  

Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 14.9.2011 do 7.12.2011 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok roku 2012 

Návrh na I. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011 

Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever k návrhu na I. zmenu Programového 

rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2011 

Protest prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

MČ Košice - Sever  

Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   Denné centrum, Obrancov mieru č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 15. decembra 2011, od 17.00 do 21.15 hod. 

 

Počet  zvolených poslancov: 23 

 

Počet prítomných:   20 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

Počet neprítomných:  3   

poslankyňa Monika Vajányiová a poslanec Branislav Gajdoš sa písomne 

ospravedlnili pred rokovaním MZ 

 

 

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 X. zasadnutie MZ a privítal poslancov aj prítomných občanov 

Mestskej časti Košice - Sever. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je prezentovaných 18 poslancov, 

v rokovacej miestnosti prítomných 17 poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné. Dvaja poslanci sa písomne 

ospravedlnili.  

 

 

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

 

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Miroslavu Dobránsku a Marcela Vargovčáka.  

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 

    

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

 

Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Košičana, Kuczika a Filipka. 

 

Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 

 

Hlasovanie č. 1:  za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 

                         návrhovú komisiu v zložení: Viliam Beňo, Pavol Železník a Vladimír Vágási. 

mandátovú komisiu v zložení: Miroslav Košičan, Ladislav Kuczik a Jozef Filipko. 

 

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

 

Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Kacsmarikovú, p. Kupcovú a p. Palkovú, ktorí budú vykonávať 

funkciu skrutátorov.  

 

 

3.  Schválenie programu rokovania 

    

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený v pozvánke 

a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu. 

 

Poslankyňa Zimmermannová podala návrh na doplnenie programu o 2 body: 

 

bod programu -  Informácia o stavebných akciách a navrhla zaradiť ho ako bod 5/1, 
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bod programu - Odmeňovanie členov komisií z radov občanov – neposlancov a navrhla ho zaradiť ako bod 

9/1. 

 

Poslanec Filipko navrhol v bode Rôzne podať Informáciu o podaní žiadosti o zverenie majetku mesta Košice do 

správy mestskej časti Košice - Sever, týkajúcu sa tenisovej haly na Aničke.  

 

Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za  

jednotlivé návrhy. 

 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod Informácia o stavebných akciách – bod 5/1. 

Hlasovanie č. 2:  za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  

 Navrhovaný bod 5/1 bol zaradený do programu rokovania. 

 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod Odmeňovanie členov komisií z radov občanov – neposlancov  – bod 

9/1. 

 

Hlasovanie č. 3:  za - 16,  proti – 1,  zdržal sa – 0.  

 Navrhovaný bod 9/1 bol zaradený do programu rokovania. 

 

Hlasovanie za doplnenie bodu Rôzne o Informáciu o podaní žiadosti o zverenie majetku mesta Košice do správy 

mestskej časti.  

 

Hlasovanie č. 4:  za - 16 ,  proti – 0 ,  zdržal sa – 1.  

 Navrhovaná informácia bude zaradená do bodu Rôzne. 

 

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever so zapracovaným pozmeňovacím návrhom o doplnení 2 bodov.  

 

 

 Hlasovanie č. 5:  za - 14,  proti – 0,  zdržal sa – 3, 

  program rokovania bol schválený. 

 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program X. 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. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

5. Správa o plnení uznesení a návrh na zrušenie uznesení 

5/1.Informácia o stavebných akciách 

6. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 14.9.2011 do 7.12.2011 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok roku 2012 

8. Návrh na I. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011 

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever 

9/1.Odmeňovanie členov komisií z radov občanov – neposlancov 

10. Konanie vo veci porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  

11. Interpelácie a dopyty poslancov 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

 

4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever 

 

Správu o činnosti za obdobie od 20.9.2011 do 15.12.2011 predniesol starosta Marián Gaj. Informoval, že okrem 

rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval   osobným stretnutiam 
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s občanmi MČ a zaviedol stretnutia so starostom v Dome seniorov každý pondelok od 10.00 – 12.00 hod., na 

ktoré je veľká odozva a počet návštev občanov mestskej časti narastá. Absolvoval osobné stretnutia s 

predstaviteľmi samosprávy, občianskymi združeniami a obchodnými spoločnosťami pôsobiacimi aj na území 

MČ Košice – Sever ako ÚHA, so zástupkyňou združenia Fenestra, s riaditeľkou MŠ Park mládeže 4, stretnutie 

s riaditeľom EHMK, s predsedami klubov pôsobiacich medzi seniormi na Severe, s konzulmi pôsobiacimi 

v Košiciach, s poslancami mestskej časti a starostami ostatných mestských častí. Ako člen Komisie na prípravu 

novelizácie Štatútu mesta Košice pri Rade starostov sa zúčastnil na výjazdovom rokovaní starostov mestských 

častí Košíc v Bratislave, kde na spoločných stretnutiach s predstaviteľmi samosprávy mesta Bratislavy ako aj so 

zástupcami Ministerstva vnútra SR diskutovali o možnostiach novelizácie Zákona o meste Košice podľa 

skúseností hlavného mesta. S prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice I prerokoval výsledky previerky 

zákonnosti pri vydávaní licencií na výherné hracie automaty a pri vydávaní rozhodnutí a poskytnutí 

jednorázových dávok v hmotnej núdzi. Zúčastnil sa otvorenia výstavy Ferenca Liszta v Dennom centre, 

 Adventného večierka a mnohých iných aktivít, ktoré rozprúdili život seniorov na Severe. Na stretnutí so 

zástupcami Slovenskej pošty, a.s. sa oboznámil so situáciou Pošty 9 na Podhradovej.  

Presadzoval požiadavky a potreby mestskej časti na rokovaniach príslušných komisií Mestského zastupiteľstva, 

na stretnutiach Rady starostov, pri osobných stretnutiach s predstaviteľmi mesta, námestníkmi primátora a 

samotným primátorom mesta Košice. 

 

Po prednesení správy k nej otvoril starosta diskusiu, prihlásil sa poslanec Filipko. Povedal, že ho mrzí, že p. 

Ladislav Gööz, bývalý poslanec, ktorý sa veľkou mierou podieľal na zorganizovaní výstavy o Ferencovi Lisztovi 

nebol spomenutý na web stránke Severu. Ide o mimoriadne aktívneho človeka, ktorý na Severe nielen pre 

seniorov už veľa urobil. Starosta reagoval, že na Komisii mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu, kde bol 

p. Gööz prítomný, niekoľkokrát zaznelo poďakovanie za spoluorganizovanie tejto výstavy a tiež pri samotnej 

vernisáži. Starosta prisľúbil, že na web stránke bude poďakovanie p. Göözovi doplnené.  

 

Starosta diskusiu uzatvoril a dal o prednesenej správe hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 6:   za - 17,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever berie na vedomie Správu o činnosti 

starostu Mestskej časti Košice – Sever. 

 

 

5.  Správa o plnení uznesení a návrh na zrušenie uznesení 

 

 

Materiály na zasadnutie k tomuto bodu programu predložila Jana Nováková, miestna kontrolórka MČ Košice – 

Sever, preto jej starosta Gaj odovzdal slovo. Správa o vyhodnotení plnenia uznesení do zasadnutia MZ bola 

vypracovaná podľa vykonanej kontroly plnenia uznesení na zasadnutiach miestnej rady. Pri každom uznesení je 

poznámka „návrh miestnej rady“, či miestna rada dané uznesenie navrhuje zrušiť a vypustiť zo sledovania alebo 

ostáva uznesenie v platnosti a vypúšťa sa zo sledovania. Je 5 uznesení, ktoré miestna rada navrhuje zrušiť, 

vypustiť, ale prijať nové uznesenia s presnou a jednoznačnou formuláciou. 

Uznesenie č. 86/2004 - miestna rada navrhuje zrušiť a vypustiť zo sledovania. 

Uznesenie č. 93/2008 - informácia o stavebných akciách – návrh miestnej rady uznesenie zrušiť, vypustiť, prijať 

nové uznesenie s presnou formuláciou.  

Z formulácie tohto uznesenia nebolo jasné, či ide o stavebné akcie, ktoré sa uskutočňujú na území mestskej časti 

alebo ide len o investičné, či stavebné akcie, za ktorými stojí samotná mestská časť. Ak  uznesenie bude zrušené, 

vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti Šnajdár spracoval pre poslancov návrh uznesenia v znení:  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever žiada prednostu MÚ, aby na každom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva predniesol informáciu o činnosti oddelenia rozvoja a čerpaní finančných prostriedkov 

z programov 3 Komunikácie a programov 5 Prostredie pre život. 

 

Poslankyňa Zimmermannová -  bod 5/1 zaradila preto, lebo nevedela, že p. Šnajdár príde s návrhom, resp. s 

riešením. 

Poslanci sa dohodli, že túto problematiku uzavrú v bode 5/1. 

 

Uznesenie č. 9/2011 – schválenie koncepcie poslaneckých dní, návrh miestnej rady je uznesenie zrušiť a schváliť 

nové uznesenie MZ. 
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Uznesenie č. 30/2011 – MR odporúča uznesenie zrušiť a navrhnúť nové uznesenie s presnou formuláciou 

upravujúcou povinnosť úradu písomne sa k uzneseniu vyjadriť. 

 

Uznesenie č. 32/2011 -  zabezpečenie miestnosti pre poslancov, návrh miestnej rady je uznesenie zrušiť 

a schváliť nové uznesenie.  

 

Uznesenie č. 54/2011 – harmonogram poslaneckých dní, návrh miestnej rady je uznesenie zrušiť a schváliť nové 

uznesenie. 

 

Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Bartolomej Szabó. 

 

Starosta otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Košičan. Navrhoval an bloc zrušiť prečítané uznesenia a prijať 3 

nové uznesenia. 

Poslanec Beňo mal faktickú poznámku – v rámci tohto bodu nemôžeme prijať 3 nové uznesenia. 

 

Starosta diskusiu k tomuto bodu uzatvoril. 

 

Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Skalický.  

 

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia, ktoré poslanci obdržali v materiáloch na rokovanie. 

 

Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 19 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 7:   za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie:  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 

 

      1.   berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

 

       2. konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie č.: 27, 31, 33, 34, 36, 40, 45, 46, 47,  

          50, 51, 53, 56, 57, 58, 62/2011 

 

3. konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia a zároveň ich vypúšťa zo sledovania:  uznesenie č. 

182/2010, 2, 4, 17, 28, 29, 35, 52, 59/2011 

 

4.  ruší a vypúšťa zo sledovania uznesenia číslo: 86 – bez časti I bod 1/2004, 93/2008, 136/2009, 9, 30, 32, 

48, 49, 54, 55/2011. 

 

 

5/1.  Informácia o stavebných akciách 

 

Zaradenie tohto bodu zdôvodnila poslankyňa Zimmermannová – cieľom je, aby poslanci vedeli o stavebných, 

resp. investičných akciách, ktoré sa v mestskej časti plánujú uskutočniť skôr než sa budú realizovať a aby sa aj 

občania mohli k nim vyjadriť. Navrhla riešenie, aby sa zaoberali v diskusii návrhom spracovaným p. Šnajdárom, 

prednesie aj svoj návrh a aby potom hlasovali o jednom alebo druhom návrhu. 

Prečítala svoj návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 

žiada miestny úrad, aby informoval miestne zastupiteľstvo na každom jeho zasadnutí a tiež Komisiu dopravy, 

výstavby, investícií a životného prostredia na každom jej zasadnutí o skutočnostiach, ktoré sa plánujú uskutočniť 

v obvode MČ Košice – Sever, ktoré sú takými zásahmi, že menia vzhľad, výšku a charakter budov, vyvolávajú 

zmenu účelu využívania komerčných budov, ale aj rodinných a bytových domov, ak sa menia na podnikateľské 

objekty, menia účel, vzhľad a rozsah voľných priestranstiev, menia dopravný systém MČ Košice – Sever, 
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predstavujú výstavbu nových objektov bez ohľadu nato, kto je iniciátorom týchto zmien. Rozsah informácie by 

bol určený stručne - kto, kde, kedy, plánuje takýto zámer realizovať. 

 

Zodpovedný: prednosta MÚ     T: ihneď a stály 

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto návrhu, prihlásil sa vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti Šnajdár a povedal, 

že tieto dva návrhy sú diametrálne odlišné.  

 

Poslanec Dobránsky – chceme mať informácie o takých aktivitách ako realizovali developeri v areáli veteriny na 

Podhradovej, o ktorých sa poslanci dozvedeli až keď protestoval petičný výbor alebo aktivity na Mieri, teda 

väčšie akcie, ktoré zasiahnu do života ľudí. 

 

Poslankyňa Novitzká – v uznesení nemôžeme žiadať miestny úrad, lebo bude nevykonateľné. 

 

Poslanec Beňo – prečítal ešte raz návrh uznesenia vypracovaného Ing. Šnajdárom pre porovnanie. 

 

Poslanec Košičan –  podľa neho p. Zimmermannová má na mysli stavebné akcie, ktoré majú vplyv na životné 

prostredie v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o vplyvoch na životné prostredie. 

 

P. Filipko – p. Šnajdár správne formuloval doplnenie uznesenia, že ide o akcie väčšieho rozsahu ešte by doplnil 

o akcie, o ktorých informáciu požiadajú poslanci alebo občania MČ. Toto by bol kompromis medzi oboma 

návrhmi, lebo si myslí, že širšie koncipovaný návrh p. Zimmermannovej bude ťažko vykonateľný.  

 

Poslanec Kuczik – chcel by, aby v návrhu uznesenia ostala časť ohľadne čerpania finančných prostriedkov 

v dvoch spomenutých programoch, bude to pomoc pre členov finančnej komisie. 

 

P. Šnajdár ubezpečil poslancov, že ak sa miestny úrad dozvie o stavebnej akcii väčšieho charakteru, poslanci 

o nej budú informovaní. Opýtal sa, ktorý časový moment je pre podanie informácie rozhodujúci. Poslankyňa 

Zimmermannová odpovedala, že je to ten moment, v ktorom miestny úrad dostane od stavebníka žiadosť, ku 

ktorej sa má vyjadriť.  

  

Poslanec Košičan – doplnil, že akcie väčšieho charakteru sú tie, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie, to 

znamená, že ku každému stavebnému povoleniu sa vyjadruje mestská časť. Mestská časť urobí zoznam akcií, 

ktoré si vyžadujú stavebné povolenie. 

 

P. Šnajdár – to sa vraciame na začiatok a nič sme nevyriešili, to je kvantum stavebných povolení. 

P. Zimmermannová – stačí založiť jeden zošit, kde si úradník zapíše - kto, čo, kde a kedy ide robiť. 

 

Starosta Gaj vyhlásil 10 – minútovú prestávku. 

 

Počas prestávky odišli poslankyne Novitzká a Červeňáková, vrátil sa poslanec Berta. 

 

Starosta Gaj po skončení prestávky pokračoval v rokovaní. 

 

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia predloženého poslancom Filipkom. 

 

 

Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 17 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 8:   za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 

    uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie:  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

 

 

žiada prednostu MÚ, aby na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a zasadnutí Komisie dopravy, 

výstavby, investícií a životného prostredia predniesol písomnú informáciu o činnosti oddelenia rozvoja 
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mestskej časti, o čerpaní finančných prostriedkov z programov 3 Komunikácie a programov 5 Prostredie pre 

život a o plánovaných stavebných aktivitách väčšieho rozsahu, resp. o akciách, o ktorých informáciu 

požiadajú občania Mestskej časti Košice – Sever. 

 

 

6.  Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 14.9.2011 do 7.12.2011 

 

 

Starosta dal slovo miestnej kontrolórke, ktorá uviedla, že hlavnou náplňou správy bola kontrola aktivít Hokejové 

mestečko a Amfik. Je to správa o následnej finančnej kontrole. Kontrolovaný subjekt bol so správou 

oboznámený a písomne sa vyjadril ku kontrolným zisteniam, čo je súčasťou danej správy. Sú navrhnuté 4 

opatrenia. Bola vykonaná aj kontrola Zariadenia opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch. 

 

Starosta otvoril diskusiu. Prihlásil sa poslanec Filipko – v súvislosti so správou dal len odporúčanie, nie návrh 

uznesenia. V správe sa dočítal, že v ZOS nie je dostatočný počet tanierov pre všetkých klientov a odporúča 

urobiť určité technické úpravy, aby sa imobilní klienti mohli dostať na čerstvý vzduch. Treba pripraviť návrh 

riešenia a nejakú skromnú čiastku zapracovať do rozpočtu na rok 2012. 

 

V súvislosti s kontrolou aktivít Hokejové mestečko a Amfik, žiada uverejniť článok, že miestny úrad porušil 3 

zákony a 1 vnútorný predpis spolu so správou miestnej kontrolórky. Zverejnenie považuje za korektné 

s ohľadom na článok zverejnený na webstránke dňa 1.12.2011, v ktorom sa uvádza, že poslanci na Severe 

porušili 3 zákony naraz. 

 

K pripomienkam ohľadne ZOS požiadal starosta o vyjadrenie vedúcu oddelenia sociálnych vecí p. Slovikovú, 

ktorá informovala, že z ušetrených finančných prostriedkov sa do Zariadenia opatrovateľskej služby dokúpili 

taniere aj posteľné prádlo. Zlepšenie podmienok imobilných klientov sa v budúcom roku plánuje riešiť aj cez 

projekty.  

 

Poslanec Beňo – na základe kontrolných zistení navrhuje kontrolórka 4 opatrenia, spýtal sa, či má zastupiteľstvo 

prijať uznesenie, že miestny úrad do najbližšieho zastupiteľstva predloží na schválenie smernicu o vykonávaní 

finančnej kontroly a smernicu o verejnom obstarávaní. 

Starosta prisľúbil, že na ďalšom zastupiteľstve bude smernica o verejnom obstarávaní predložená.  

    

Miestna kontrolórka –  zákon o finančnej kontrole hovorí, že kontrola je ukončená, keď sa skontroluje plnenie 

navrhnutých opatrení. Opatrenia majú byť splnené do 15. februára 2012. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia, starosta Gaj dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  

 

berie na vedomie Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever za obdobie od 

14.09.2011 do 07.12.2011. 

 

Prítomných bolo 18 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 9:  za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 0,     

    uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Beňo predniesol procedurálny návrh – žiadal starostu, aby dal hlasovať o zmene programu, navrhol 

zameniť poradie prerokovania bodov 7 a 8 a doplniť bod 8/1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

Starosta požiadal o názor vedúceho oddelenia právneho a organizačných činností p. Stavrovského, ktorý sa 

vyjadril, že podľa jeho názoru nemožno procedurálnym návrhom doplniť program rokovania potom, čo už bol 

schválený v úvode rokovania v bode 3.  

 

 

7.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok roku 2012 
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Starosta odovzdal slovo miestnej kontrolórke, ktorá uviedla, že návrh plánu kontrolnej činnosti bol 15 dní 

zverejnený na informačných tabuliach mestskej časti. V návrhu sú obsiahnuté povinnosti kontrolóra, ktoré 

vyplývajú zo zákona a tiež aj plánované kontrolované činnosti.  

Upozornila, že podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite priebežnú a predbežnú finančnú kontrolu 

nesmie vykonávať kontrolný orgán a zdôraznila, že miestny kontrolór vykonáva až následnú finančnú kontrolu. 

 

Vyzvala poslancov, aby sa k návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2012 vyjadrili, starosta otvoril 

diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Peter Berta.  

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 

 

schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever na 1. polrok 

roku 2012 

a 

poveruje miestnu kontrolórku MČ Košice – Sever na vykonávanie kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok roku 2012. 

 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 17 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 10:  za  - 16, proti – 0,  zdržal sa –  1,  

           uznesenie bolo prijaté. 

 

  

8.  Návrh na I. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011 

 

 

Starosta udelil slovo poslancovi Beňovi - predsedovi finančnej komisie. Ten uviedol, že došlo k vydaniu 

viacerých verzií materiálov, čo spôsobilo nezrovnalosti a ani členovia finančnej komisie na zasadnutí neobdržali 

rovnaký materiál. Ďalej uviedol, že navrhované zmeny rozpočtu sú ex post, viaceré sú už zrealizované a je to len 

potvrdenie toho, čo už v skutočnosti existuje. 

Vyjadril sa vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy p. Luczy – predložený návrh I. zmeny 

Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2011 je spracovaný po dôkladnej analýze príjmov a 

výdavkov MČ Košice – Sever a po zohľadnení skutočného vývoja v príjmovej oblasti a očakávaným výhľadom 

do konca roka. Počas roka dochádza k niektorým nepredvídaným okolnostiam, ktoré treba zaúčtovať. 

  

Miestna kontrolórka – zákon o obecnom zriadení jej ukladá, že sa má vyjadriť k návrhu rozpočtu, aby bol 

rozpočet do konca roka vyrovnaný, navrhuje schváliť I. zmenu Programového rozpočtu. Predložený návrh I. 

zmeny Programového rozpočtu na rok 2011 zodpovedá cieľu zabezpečiť vyrovnanosť programového rozpočtu 

ku koncu rozpočtového roka a zodpovedá tiež rozpočtovým pravidlám. 

 

Finančná komisia prijala na svojom zasadnutí uznesenie, ktorým navrhla predložiť na schválenie platný návrh I. 

zmeny Programového rozpočtu na rok 2011. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu a požiadal poslanca Beňa, aby prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. d) Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov, podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších 

predpisov a podľa Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 
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Návrh na I. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011 nasledovne: 

 

bežné príjmy                                   1.278 615 EUR 

bežné výdavky                                1.278 615 EUR 

kapitálové príjmy                                     0     EUR 

kapitálové výdavky                              39 340 EUR 

finančné operácie príjmové                  39 340 EUR 

finančné operácie výdavkové        0     EUR 

 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 17 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 11:  za  - 0, proti – 2,  zdržal sa –  15,  

           uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

9.  Prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

 

K tomuto bodu predniesol informáciu vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský. Na 

základe podnetu na preskúmanie zákonnosti Uznesenia č. 45/2011 prijatého Miestnym zastupiteľstvom MČ 

Košice – Sever dňa 25.8.2011 prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal protest prokurátora. Protest 

smeruje proti ustanoveniam písmena b) bodov 3., 4. a 7. predmetného uznesenia a prokurátor konštatoval, že 

citovanými ustanoveniami uznesenia boli porušené  ustanovenia zákona o meste Košice, zákona o obecnom 

zriadení a zákona o informačných systémoch verejnej správy. Prokurátor navrhol protestom prokurátora 

napadnuté ustanovenia uznesenia z dôvodu ich nezákonnosti zrušiť v lehote 30 dní od doručenia protestu 

prokurátora. Mestská časť musí podať prokuratúre informáciu, ako sa miestne zastupiteľstvo vysporiadalo 

s protestom v lehote do 30 dní.  

  

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

 

Poslanec Beňo sa spýtal, či protest prokurátora bol aj osobne prerokovaný. 

 

Vedúci oddelenia Stavrovský odpovedal, že protest bol doručený mestskej časti poštou dňa 22.11.2011 a osobne 

prerokovaný nebol.  

 

Poslanec Železník - chýba mu uznanie zo strany starostu, že požiadavka na zriadenie Redakčnej rady bola 

legitímna, formulácia uznesenia možno nebola v súlade so všetkými právnymi normami, prokurátor však 

nenamietal samotné zriadenie Redakčnej rady. Starosta by mal akceptovať opodstatnenosť zriadenia Redakčnej 

rady a uviesť ju do života, Redakčná rada fungovala aj v minulom zastupiteľstve. 

 

Starosta Gaj – na Komisii mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu MZ MČ Košice - Sever sa ho členovia 

pýtali, v akom rozsahu by Redakčnú radu akceptoval. Ak by bola Redakčná rada zložená z celej komisie 

mediálnej a jedného zamestnanca miestneho úradu, zamestnanec úradu by nikdy nič nepresadil. 

 

Poslanec Sedlák – poslanci nemajú možnosť verejnosti vyjadriť svoj názor, ak nesúhlasia s článkom  

uverejneným miestnym úradom na webe, verejnosť dostala do ruky noviny Kuriér zo Severu a poslanci nemajú 

možnosť vyjadriť sa. Taktiež žiadali vytvoriť podstránku poslanci, ktorá mala byť výsostnou záležitosťou 

poslancov - urobili návrh, zozbierali materiály a ani to neprešlo. 

 

Prednosta MÚ – plánovali odfotiť poslancov, ale bolo to finančne náročné, presunuli to do budúceho roku. 

Starosta povedal, že ani na webovej stránke ani v novinách Kuriér zo Severu nie je uverejnené nič v rozpore s 

dobrými mravmi - nehaní poslancov, mestskú časť Sever ani miestny úrad. Starosta položil otázku, kto z 

poslancov v priebehu roka 2011 žiadal zverejniť nejaký článok na web. 

 

Poslanec Železník – bol som to ja, reagoval som na článok Poslanci na Severe porušili 3 zákony naraz. Žiadal 

pripojiť svoje vyjadrenie ku článku. Bol som dotknutá osoba, lebo som predkladal návrh uznesenia. Bolo to bez 

odozvy a nestalo sa to prvýkrát. 
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Starosta Gaj sľúbil poslancovi Železníkovi, že pod spomenutý článok pripojí jeho názor. O ostatných veciach sa 

dosť jasne vyjadril prokurátor. Je presvedčený, že rozhodovacia právomoc v tejto oblasti prislúcha starostovi. 

 

Z rokovacej miestnosti odišli poslanci: Miroslava Dobránska, Andrej Dobránsky a  Andrea Miklošová. 

 

Poslanec Filipko – domnieva sa, že až do času, kým prokurátor podal protest, starosta porušil § 13 ods. 8 zákona 

o obecnom zriadení. Zároveň vyjadril svoj názor k tejto téme – sadnime si a vytvorme fungujúci systém, aby 

sme sa vzájomne akceptovali, aby informácie z webovej stránky boli korektné, očakávame signál zo strany 

starostu, lebo poslanci sú pripravení rokovať o týchto veciach. 

 

Starosta Gaj – za posledné týždne boli viaceré osobné stretnutia, tento rok vnímame ako rok, v ktorom sa 

poslanci a starosta vzájomne spoznávajú a zvykajú si na seba. Zdôraznil, že s poslancami chce spolupracovať. 

Ďalej uviedol že Redakčnú radu nezrušil, ale tiež nezaznamenal, že by mala nejakú činnosť. 

 

Poslanec Beňo – ak bolo uznesenie o Redakčnej rade schválené 3/5 väčšinou bolo vykonateľné, nenaplnilo sa, 

prišiel protest prokurátora, je potrebné ho zrušiť. Obidve strany tvrdia, že majú záujem spolupracovať a výsledok 

nie je žiadny.  

  

Starosta Gaj – prvý signál zo strany poslancov bude ten, že pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu sa vyčlení 

nejaká čiastka aj na noviny. 

 

Poslanec Kuczik – mala by byť otvorená diskusia k aktualitám na webe, aby sa poslanci mohli vyjadriť, či sa 

stotožňujú s informáciou, ktorú podal úrad, je potrebné vytvoriť nejakú formu. 

 

Prednosta MÚ – všetky články, ktoré sú na www.kosicesever.sk zároveň zverejňujeme aj na Facebooku, tam sa 

dá reálne vyjadriť bez toho, aby úrad do toho zasahoval. V súčasnosti je úrad čo sa týka informovania navonok 

nastavený tak, že je jeho snahou v priebehu pracovného týždňa vydať 5-6 správ. Dve správy odchádzajú do 

médií, 4 správy sú na webovej stránke, 6 správ na Facebooku. Táto koncepcia funguje asi piaty týždeň. 

 

Reagoval poslanec Beňo – hovoríme o oficiálnej verejnej stránke, bavíme sa o veciach verejných, to sa nedá 

spájať. 

 

Poslanec Skalický – bežnému občanovi nie je jasné, či sa jedná o oficiálnu správu miestneho úradu alebo o 

súkromnú správu, poslanci chcú mať možnosť sa vyjadriť, mať aspoň právo veta, nie právo prikazovať niečo 

uverejňovať.  

 

Starosta Gaj prisľúbil, že Redakčná rada bude, ale musí byť taká, aby bola dobrá aj pre starostu aj pre poslancov. 

 

Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský – obsah všetkých tlačovín  vydávaných 

mestskou časťou a obsah webovej stránky treba chápať ako výsostné právo starostu, jemu zákon zveril 

rozhodovanie o záležitostiach obecnej správy. Ak má byť Redakčná rada, tak ako poradný orgán starostu, ktorý 

môže dať odporúčanie starostovi. Zodpovednosť však nesie starosta. Starosta a miestne zastupiteľstvo majú 

zákonom dané kompetencie, nie je prípustné zasahovať si vzájomne do zákonom stanovených kompetencií. Ak 

si túto skutočnosť starosta i zastupiteľstvo osvoja a budú sa vzájomne rešpektovať, je to základ dobrej 

spolupráce a veci sa pohnú dopredu. 

 

Poslanec Železník – celý problém vznikol tak, že úradná webová stránka sa posunula skoro až do bulvárnej 

podoby. Poslanci chceli mať nástroj, aby mohli nato vplývať, preto považuje snahu o zriadenie Redakčnej rady 

za legitímnu. 

 

Starosta Gaj – suploval aspoň dvakrát do roka to, že podal obyvateľom MČ informáciu o dianí v mestskej časti, 

noviny sú v iných mestských častiach štandard.   

  

Poslanec Filipko poznamenal, že v novinách chýba informácia, kto ich vydal. 

 

Prednosta MÚ prisľúbil, že nabudúce vydavateľ uvedený bude. Informoval, že na miestny úrad sa obrátila 

Transparency International s dotazníkom. Medzi inými aj s otázkou - majú vedomosť, že na Slovensku sa 

tlačoviny a webové stránky zneužívajú v prospech samosprávy. Ďalšia z otázok bola, či z verejnosti zaznamenali 

podnet, že tlačoviny sú spracované tendenčne v prospech mestskej časti. Zdôraznil, že žiadnu nepriaznivú 

odozvu z verejnosti doposiaľ nezaznamenali a snažia sa, aby občania boli informovaní. 

http://www.kosicesever.sk/


Zápisnica zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever, konaného dňa 15.12.2011                                               strana   

 

Overili: 

11 

 

Poslanec Sedlák – starosta mal poslancov informovať, že plánuje dať v novinách priestor aj im, z novín vyznelo, 

že všetci poslanci okrem štyroch sú lajdáci. 

Starosta reagoval, že poslanci mali v novinách vyčlenenú celú stranu. 

 

Starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu. 

 

 

 

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

berie na vedomie 

 

protest prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 

 

Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský upozornil, že ak mestská časť nezruší na 

základe protestu prokurátora uznesenie miestneho zastupiteľstva, môže prokurátor podať na súd návrh na 

zrušenie tohto uznesenia (ustanovenie § 26 ods. 7 zákona o prokuratúre).  

         

Starosta Gaj vyhlásil pred hlasovaním 4 - minútovú prestávku. Po skončení prestávky pokračoval v rokovaní. 

 

Prítomných bolo 13 poslancov, návrhová komisia ešte raz prečítala návrh uznesenia, starosta dal o prečítanom 

návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 12:  za  -  8,  proti – 0,  zdržal sa – 5,   

  uznesenie bolo prijaté. 

 

  

9/1.  Odmeňovanie členov komisií z radov občanov – neposlancov 

 

 

Starosta odovzdal slovo predkladateľke tohto bodu poslankyni Zimmermannovej, ktorá uviedla, že je 

predsedkyňou Komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia MZ MČ Košice - Sever a členkou 

Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever. Na komisiách sa zúčastnili neposlanci, boli aktívni, boli prínosom, 

preto by navrhovala, aby dostávali odmeny, tak ako poslanci za každé zasadnutie. 

 

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu Zásad odmeňovania poslancov doplnením  bodu 4 v nasledujúcom znení:  

 

- za účasť na zasadnutí komisie MZ predseda komisie za činnosť komisie a prípravu programu 8 EUR,  

  člen komisie poslanec aj neposlanec za aktívnu účasť 5 EUR, 

 

- za účasť na zasadnutí miestnej rady poslanec 12 EUR. 

 

  Účinnosť: 1. 1. 2012 

 

 

To bol prvý návrh. 

 

Starosta sa spýtal, či je nejaký prepočet, ako to zaťaží rozpočet. Poslankyňa Zimmermannová odpovedala, že nie 

je vyčíslená žiadna suma, vychádzala z toho, že častejšie ako každý druhý mesiac sa komisie nestretávajú. 
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Poslanec Ténai navrhol, aby tento návrh prerokovala finančná komisia, ktorá by v spolupráci s úradom vyčíslila, 

aký to bude mať dosah na rozpočet podľa skúseností z roku 2011.  

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil.  

 

Starosta dal hlasovať najprv o protinávrhu poslanca Ténaia. 

 

Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  

 

navrhuje odmeňovanie členov komisií – neposlancov prerokovať na zasadnutí Finančnej komisie MZ MČ 

Košice - Sever a následne predložiť znovu na rokovanie MZ MČ Košice – Sever. 

 

Starosta dal o prednesenom protinávrhu hlasovať, prítomných bolo 14 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 13:  za  - 14, proti – 0,  zdržal sa –  0,  

           uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10.  Konanie vo veci porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších 

       predpisov 

 

 

Starosta udelil slovo poslancovi Gürtlerovi, predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, ktorý uviedol, že viacerí poslanci porušili ustanovenia Ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Najpodstatnejšie poslanec Šmída, ktorý nepodal majetkové 

priznanie ani potvrdenie o daňovom priznaní ani za rok 2009 ani za rok 2010. Všetci ostatní poslanci, ktorí 

priznanie podali oneskorene alebo neúplne, ho neskôr doplnili a k tejto skutočnosti sa komisii vyjadrili. Zákon 

nepriznáva žiadne úľavy, ak niekto podá oneskorené alebo neúplné priznanie. Všetci, ktorí podali neskoro alebo 

neúplne, by mali dostať pokutu v zmysle zákona. Iba v prípade, ak by zastupiteľstvo neprijalo väčšinové 

rozhodnutie, konanie voči poslancom by sa zastavilo.  

 

Jediný poslanec, ktorý tieto povinnosti úplne ignoroval je pán Šmída - nepodal majetkové priznanie v roku 2009, 

nepodal majetkové priznanie v roku 2010, nepodal potvrdenie o daňovom priznaní, ani nereagoval žiadnym 

spôsobom na výzvu. Napriek tomu, že je právnik a je členom komisie, trikrát porušil zákon.  

 

Všetci ostatní poslanci, ktorí pochybili a nesplnili si svoju zákonnú povinnosť, nejakým spôsobom reagovali a 

prejavili záujem túto záležitosť riešiť. 

 

Starosta otvoril diskusiu. 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Železník. 

 

Poslanec Gürtler predniesol prvý návrh komisie ohľadne poslanca Šmídu. Komisia navrhla, aby sa o každom 

porušení povinnosti jednotlivými poslancami osobitne hlasovalo. Za každé porušenie sa navrhuje rovnaká 

sankcia - pokuta vo výške 1- mesačnej odmeny poslanca. 

 

 

Návrh  uznesenia: 

         

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever   

 

V konaní o ochrane verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov proti poslancovi JUDr. Richard 

Šmída, nar. 1.11.1971, bytom Tomášikova 23, Košice, vo veci porušenia povinnosti podľa čl. 7  ústavného 

zákona č. 357/2004 Z.z. v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v lehote ustanovenej v čl. 7  tohto ústavného 

zákona, po vykonanom dokazovaní 

 

a/ s c h v a ľ u j e  
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rozhodnutie (uznesenie), že poslanec JUDr. Richard Šmída, nar. 1. 11. 1971, trvale bytom Tomášikova 

23, Košice    

 

p o r u š i l   

 

čl. 7 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení zákona č. 545/2005 Z.z. 

 

b/  u k l a d á 

 

poslancovi pokutu vo výške jednomesačnej odmeny poslanca, ktorú je povinný uhradiť do 30 dní odo dňa 

právoplatnosti tohto uznesenia na účet Mestskej časti Košice - Sever  

 

c/ odôvodnenie : 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na svojom zasadnutí dňa 

23.11.2011 a dňa 1.12.2011 zistila, že menovaný poslanec nepredložil písomné oznámenie o majetkových 

pomeroch za rok 2009. Na základe tejto skutočnosti komisia konštatovala, že poslanec porušil čl. 7  

predmetného ústavného zákona. 

Toto rozhodnutie sa vydáva za základe čl. 9  ods. 10  predmetného ústavného zákona. 

 

d/  o z n a m u j e, že 

 

proti tomuto uzneseniu, ktorým bola poslancovi uložená pokuta za porušenie čl. 7 ods. 1 ústavného 

zákona č. 357/2004 Z.z. v znení zákona č. 545/2005 Z.z. možno podľa ustanovení predmetného zákona 

podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému súdu Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa 

doručenia uznesenia.   

 

e/  ž i a d a  

  

 prednostu, aby doručil uznesenie poslancovi do 15 dní od schválenia tohto uznesenia.   

                                 

Poslanec Ténai zhrnul povinnosti poslancov za rok 2009 a rok 2010 a lehoty, v ktorých si tieto povinnosti mali 

splniť. Zdôraznil, že zákon exaktne nehovorí, či majú podať aj daňové priznanie za rok 2009, ak sa stali 

poslancami neskôr. 

 

Poslanec Gürtler – mnohí poslanci sú noví, skonštatoval, že už konanie je dostatočným ponaučením a  navrhuje 

zastavenie konania. Jedinému p. Šmídovi navrhuje uložiť pokutu. 

 

Poslanec Beňo – žiadal, aby toto konanie uzavreli a zjednodušili a navrhol, aby pozastavili konanie voči všetkým 

12 poslancom a p. Šmídovi dali pokutu vo výške 1- mesačnej odmeny poslanca. 

 

Bol daný procedurálny návrh na ukončenie diskusie, starosta diskusiu uzatvoril. Požiadal návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia. 

 

Návrhová komisia: V úvode bol prednesený návrh uznesenia pre jedného poslanca. Navrhujeme, aby poslanci 

jednotlivo hlasovali o predloženom návrhu uznesenia vo vzťahu ku každému poslancovi a každému porušeniu 

povinností a pri hlasovaní menovite uviedli, o ktorom poslancovi hlasujú a akého porušenia sa dopustil.  

 

Poslanec Šmída - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 14:  za  - 11, proti – 0,  zdržal sa –  2,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

 

Poslanec Šmída - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  
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Hlasovanie č. 15:  za  - 13, proti – 0,  zdržal sa –  0,  

           uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Šmída - nepodal potvrdenie o podaní daňového priznania za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 16:  za  - 7, proti – 0,  zdržal sa –  6,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslankyňa Červeňáková - nepodala oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 17:  za  - 3, proti – 10,  zdržal sa –  0,  

           uznesenie nebolo prijaté,  konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslankyňa Červeňáková - nepodala potvrdenie o podaní daňového priznania za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 18:  za  - 3, proti – 10,  zdržal sa –  0,  

           uznesenie nebolo prijaté,  konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslanec Košičan - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 19:  za  - 3, proti – 10,  zdržal sa –  0,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslanec Košičan - nepodal potvrdenie o podaní daňového priznania za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 20:  za  - 3, proti – 10,  zdržal sa –  0,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslanec Skalický - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 21:  za  - 3, proti – 10,  zdržal sa –  0,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslankyňa Zimmermannová - nepodala oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 22:  za  - 3, proti – 4,  zdržal sa –  6,  

           uznesenie nebolo prijaté,  konanie bolo zastavené. 

 

 

 

 

 

Poslanec Sedlák - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 12 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 23:  za  - 3, proti – 2,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 
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Poslanec Sedlák - nepodal potvrdenie o podaní daňového priznania za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 12 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 24:  za  - 3, proti – 2,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslanec Vágási nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 25:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslanec Vágási - nepodal potvrdenie o podaní daňového priznania za r. 2010. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 26:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

Poslanec Kalanin - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 27:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslanec Gajdoš - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 28:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslankyňa Červeňáková - nepodala oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 29:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté,  konanie bolo zastavené. 

 

 

Poslanec Kuczik - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 30:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

 

 

 

Poslankyňa Novitzká - nepodala oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 31:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté,  konanie bolo zastavené. 
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Poslanec Vágási - nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 32:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

Poslanec Vargovčák -  nepodal oznámenie o majetkových pomeroch za r. 2009. 

Starosta dal o prednesenom návrhu hlasovať, prítomných bolo 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 33:  za  - 3, proti – 3,  zdržal sa –  7,  

           uznesenie nebolo prijaté, konanie bolo zastavené. 

 

 

11. Interpelácie a dopyty poslancov 

 

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

 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a pristúpil k ďalšiemu bodu.  

 

 

12. Rôzne 

 

Starosta Gaj otvoril diskusiu. 

Prihlásil sa poslanec Beňo s otázkou, ako bude s programami zastupiteľstva, kedy sa najbližšie stretneme. 

Odpovedal vedúci kancelárie starostu p. Gibóda - tak ako bol predložený program miestnej rady, tak bude 

predložený na diskusiu program zasadnutí MZ. 

  

Starosta požiadal poslancov o zdôvodnenie zamietavého stanoviska k návrhu na I. zmenu Programového 

rozpočtu, aby sa v budúcnosti vyvaroval prípadných pochybení. Poslanci svoj postoj nezdôvodnili. 

 

Starosta podal informáciu o podaní žiadosti o zverenie majetku mesta Košice do správy mestskej časti Košice - 

Sever – ide o tenisovú dvojhalu na Aničke. V decembrovom mestskom zastupiteľstve bol na základe krokov 

mestskej časti Košice - Sever stiahnutý z rokovania bod Prenájom tenisovej dvojhaly na Aničke, mal to byť 

prenájom za 1 EURO.  

Od r. 2006 prebieha súdny spor, je to budova mesta, vlastníkom pozemkov je niekto iný. Naša žiadosť bola v 

majetkovej komisii mesta odobrená, mestské zastupiteľstvo o tom bude rokovať koncom februára. Túto budovu 

môže účelne prevádzkovať len majiteľ sociálnej budovy. Bolo by vhodné halu mu po zverení do správy 

prenajať, získať nejaký minimálny nájom a voľné hodiny v týždni na tenis. Mestskú časť to nebude stáť vôbec 

nič, podporia sa športové aktivity nielen mládeže.  

P. Filipko – spolu so starostom budú hľadať podporu pre túto myšlienku v mestskom zastupiteľstve, keď sa bude 

uzatvárať zmluva, treba dosledovať, aby nám neostali investície, nevie, či je to možné, pokiaľ sme len správcom. 

 

Prednosta MÚ – v blízkej budúcnosti sa na webovej stránke objavia výzvy – výzvy na rôzne obstarávania - 

zabezpečovanie vývozu odpadu z trhovísk, kopírovacie zariadenie, stravovanie klientov a zamestnancov ZOS, 

výzvy na 2 projekty – využitie detských jaslí, priestory na Mieri. Nejde nám o to, aby sme získali vysoké 

nájomné, ale o zaujímavé projekty. 

Ohľadne miestnej rady – posledná miestna rada bola 1. decembra 2011, dáva na zváženie, či ešte v tomto roku 

budeme zvolávať miestnu radu.   

 

Starosta informoval o probléme pošty na Podhradovej. V tejto súvislosti bola doručená petícia od občanov. K 

dnešnému dňu má Slovenská pošta, a.s. výpoveď zo zmluvy o nájme, občania vyvíjajú veľký tlak, aby pošta na 

Podhradovej bola. Poskytujeme maximálnu súčinnosť pri riešení priestorov, kde pošta bola, prípadne iných 

vhodných priestorov. Mestská časť nie je v tomto smere pasívna. Rokoval aj so Slovenskou poštou, a.s. aj s 

majiteľmi objektu, v ktorom pošta aktuálne sídli. 

 

Poslanec Skalický - je toho názoru, že občania by mali petíciu adresovať pošte. 

Poslanec Ténai – občania ma denne zastavujú kvôli pošte, v prípade, ak dôjde k nejakému zvratu vo vývoji 

situácie, žiada o podanie informácie. 
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Prednosta MÚ – pošta istým spôsobom zneužíva svoje dominantné postavenie, tlačí verejnosť úmyselne do toho, 

aby si priestory vybojovala sama. Mnohí starostovia sú prinútení k tomu, aby poštu pustili do svojich priestorov 

zadarmo. 

Vedúci oddelenia Šnajdár informoval o bankomate na Podhradovej, jednajú so Slovenskou sporiteľňou, hľadajú 

vhodný pozemok pre umiestnenie bankomatu. 

Ďalej informoval, že Mlynský náhon je napustený, ak zamrzne, bude sa dať korčuľovať. 

Poslanec Ténai – poďakoval Ing. Šnajdárovi za okamžité riešenie Mlynského náhonu. 

  

K téme verejnej zelene – oddelenie rozvoja mestskej časti pracuje na tom, aby zistili vzťahy okolo potoka, 

ochranné pásma, komunikuje so Správou povodia Bodrogu a Hornádu, urobia prieskum situácie a taktiež projekt 

rozširovania zimného štadióna - poslanci dostanú písomnú informáciu. 

 

Poslanec Ténai – pýtal sa na areál súkromnej školy na Mieri,  kde je v lete 2-metrová tráva, či by sa tam  nedalo 

urobiť detské ihrisko alebo športový areál. 

Reagoval vedúci kancelárie starostu p. Gibóda – ide o Gymnázium Park mládeže, tam má zámer p. Slávik 

vybudovať parkovisko, ktorý sa teraz stretol so zámerom vedenia tejto školy, podali žiadosť na Europrojekty na 

3-fázovú revitalizáciu detských ihrísk a bežeckého oválu. Košický samosprávny kraj ako ich zriaďovateľ im to 

nepovolil. Boli sme partnerom tohto projektu, tieto priestory patria mestu. Mesto ich chce zameniť s Krajským 

školským úradom za priestory školy v Krásnej. Doplnil ho prednosta MÚ – kontaktoval ho petičný výbor, 

občania nechcú, aby tam bolo parkovisko a vznikol ďalší problém, ktorým sa budeme všetci zaoberať. 

 

2. otázka poslanca Ténaia smerovala na Špeciálnu školu na Študentskej, kde chodia deti z Džungle a dochádzajú 

deti z Luníka IX, či tam tá škola musí byť, obyvatelia, ktorí si tam kúpili byty, nie sú tým nadšení. 

 

Vedúci oddelenia Šnajdár – máme pripravenú ďalšiu etapu parkovísk – lokalita Vodárenská, Hlinkova, Národná 

trieda. Projektant ho upozornil, že ten priestor je vhodný na vybudovanie polozapusteného parkoviska s tým, že 

hore sa zachová zeleň.  

Poslanec Skalický – vyslovil súhlas s týmto riešením. 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Sedlák. 

 

Poslanec Filipko – požiadal úrad, aby požiadal mestskú políciu o občasný monitoring ráno, keď idú deti do 

školy, lebo sa stretávajú deti, ktoré idú na Tomášikovu a deti, ktoré idú na Odborársku a občas dochádza k 

obťažovaniu detí zo školy na ul. Tomášikovej. 

 

Prednosta MÚ – všetkým bola rozdaná správa o činnosti Senior domu, aby boli poslanci informovaní, aké 

aktivity sa tam rozvíjajú, minimálne v tomto rozsahu chceme pokračovať v ďalšom období, privíta všetky 

nápady, pomoc, prípadne, ak zabezpečia  nejakú prednášku. 

 

Starosta Gaj informoval o dražbe obrazov konanej dňa 6. decembra v Senior dome, vyzbieralo sa na deti 1 120 

EUR. Dražiteľmi boli zamestnanci úradu, ktorým starosta poďakoval. 

 

P. Ladislav Gööz informoval o činnosti Senior domu, snažil sa zorganizovať hudobný rok – bol tu riaditeľ GES 

– klubu Szabadoš, známy košický klavirista Szirmay. Potom sa uskutočnila výstava o Ferencovi Lisztovi, čo 

bolo náročné zabezpečiť. Posledná atrakcia má byť Operetný večierok plánovaný na budúci týždeň. 

 

Má aj kritickú pripomienku, po novom sa neplatí členské, seniori si platia za kávu a čaj. V mene dôchodcov 

žiadal znížiť cenu kávy na 30 centov. 

Posledná pripomienka - neboli  informovaní, že v Senior dome sa koná miestne zastupiteľstvo. 

 

Starosta Gaj - veľmi si váži prácu p. Gööza v Senior dome, na 90 % akcií sa osobne zúčastnil. Nie je pravdou, že 

nebolo oznámené konanie miestneho zastupiteľstva, máme 7 úradných tabúľ, v ktorých to bolo vyvesené. 

Kávu dotuje z repre fondu, 40 centov za taliansku kávu s mliekom, cukrom a sódou považuje za primeranú cenu. 

V Dennom centre sme ušetrili na mzde 7 000 EUR, tieto financie pôjdu na podporu aktivít a rozvoj činnosti 

Denného centra.  

 

Starosta uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

 

13.  Záver 
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Starosta Gaj ukončil rokovanie X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným 

prítomným poďakoval za účasť a poprial požehnané vianočné sviatky. 

 

 

Košice, 15.12.2011 

 

 

Zapísala:  

 

Iveta Pankovičová 

zapisovateľka 

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

Zápisnicu overili:               

 

Miroslava Dobránska 

poslankyňa 

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

 

 

Marcel Vargovčák 

poslanec 

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

  

 

Jaroslav Polaček 

prednosta 

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

 

 

Marián Gaj  

starosta 

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


