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Mestská časť Košice - Sever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
  
 

z  XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 14.03.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  Pozvánka na zasadnutie MZ 
      Listina prítomných 
  Správa o plnení uznesení 

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2012 – 2014 
Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever k návrhu Programového rozpočtu 
MČ Košice – Sever na rok 2012 a roky 2013 a 2014 

    Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever v roku 2011 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 8.12.2011 do 6.3.2012 
Navrhovaní kandidáti na voľbu prísediacich 
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 
Dátum a čas rokovania: streda, 14. marca 2012, od 15.00 do 19.00 hod. 
 
Počet  zvolených poslancov: 23 
 
Počet prítomných:   21 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Počet neprítomných:  2   

poslanec Peter Berta a poslankyňa Martina Červeňáková sa 
ospravedlnili 
 

 
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 XI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 
poslancov, hostí aj prítomných občanov Mestskej časti Košice - Sever. Konštatoval, že v čase 
otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 18 poslancov a teda, že MZ je 
uznášaniaschopné.  
 
 
2.  Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Annu Zimmermannovú a Richarda Šmídu.  
Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 
    
Starosta Gaj navrhol:  do návrhovej komisie poslancov  Beňa, Železníka a Dobránsku. 

 
Starosta Gaj navrhol:  do mandátovej komisie poslancov  Filipka, Kuczika a Vajányiovú. 
 
Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 
 

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

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
návrhovú komisiu v zložení: Viliam Beňo, Pavol Železník a   
Miroslava Dobránska. 
mandátovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko. Ladislav Kuczik a  
Monika Vajányiová. 

 
Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení. 
 
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Maczejkovú, p. Hučka  a p. Vargoška, ktorí budú 
vykonávať funkciu skrutátorov.  
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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. 
 
Poslanec Beňo podal návrh, aby ako bod 6 bol prerokovaný najdôležitejší bod programu, a to: Návrh 
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2012 – 2014. 
 
Ďalej podal návrh na doplnenie programu o  bod: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
MČ Košice – Sever a navrhol zaradiť ho ako bod 7. 

 
Poslanec Filipko navrhol pred bod Rôzne doplniť bod: Personálne otázky - zmeny v miestnej rade a 
do bodu Rôzne navrhol doplniť ešte 2 odrážky: 

 Podnet občanov -  Čermeľská ulica 

 Podnet občanov - Riešenie neporiadku pri budove internátu na ul. F. Urbánka 
 
Poslanec Beňo navrhol vypustiť z pôvodného návrhu programu bod 8: Odmeňovanie poslancov a 
zástupcu starostu.    
 
Poslanec Železník navrhol pred bod Rôzne doplniť osobitný bod: Príprava VZN o používaní symbolov 
MČ Košice - Sever. 
 
Ďalšie návrhy podané neboli, preto starosta uzatvoril diskusiu k programu rokovania a dal hlasovať za  
jednotlivé návrhy. 
 
Hlasovanie za zámenu bodu programu 9 s bodom programu 6. 

Hlasovanie č. 2:  za - 20,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 Zámena bodov 9 a 6 bola schválená. 
 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej 
časti Košice - Sever – bod 7. 
 

Hlasovanie č. 3:  za - 20,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 Navrhovaný bod 7 bol zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie bodu Personálne otázky - zmeny v miestnej rade pred bod Rôzne.   
 

Hlasovanie č. 4:  za - 20 ,  proti – 0 ,  zdržal sa – 0.  
 Navrhovaný bod bude zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za doplnenie bodu Rôzne o ďalšie 2 odrážky: 
 

 Podnet občanov - Čermeľská ulica 

 Podnet občanov – Riešenie neporiadku pri budove internátu na ul. F. Urbánka 
 

Hlasovanie č. 5:  za - 20 ,  proti – 0 ,  zdržal sa – 0.  
 Navrhované odrážky budú zaradené do bodu Rôzne. 
 

Hlasovanie za doplnenie bodu: Príprava VZN o používaní verejných symbolov MČ Košice - Sever. 
 

Hlasovanie č. 6 :  za - 20 ,  proti – 0 ,  zdržal sa – 0.  
 Navrhovaný bod bude zaradený do programu rokovania. 
 

Hlasovanie za vypustenie pôvodného bodu 8 rokovania: Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu. 
 

Hlasovanie č. 7:  za - 18 ,  proti – 2 ,  zdržal sa – 0.  
 Pôvodný bod č. 8 bude vypustený z programu rokovania. 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovanými pozmeňovacími návrhmi.  
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 Hlasovanie č. 8:  za - 18,  proti – 2,  zdržal sa – 0, 

  program rokovania bol schválený. 
 

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XI. 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 za obdobie od posledného zasadnutia 

MZ 
5. Správa o plnení uznesení  
6. Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2012 - 2014 
7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Sever 
8. Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky v roku 2011 
9. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 8.12.2011 do 6.3.2012 
10. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2010 – 2013 
11. Personálne otázky - zmeny v miestnej rade 
12. VZN o používaní symbolov MČ Košice - Sever 
13. Rôzne 

-   Prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia Miestneho 
    zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
-  Informácia o pripravovanom VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 46/2012, ktorým sa      

upravujú podmienky držania a chovu psov 
-   Informácia o stavebných akciách väčšieho rozsahu na území MČ Košice - Sever 
-   Informácia o riešení umiestnenia Pošty č. 9 na Podhradovej 
-   Informácia o ochrane verejnej zelene a projekte rozširovania zimného štadióna Lokomotíva 
- Informácia o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas        

poslaneckých dní do poslaneckej knihy 
-   Podnet občanov – Čermeľská ulica 
-   Podnet občanov – Riešenie neporiadku pri budove internátu na ul. F. Urbánka 

14. Interpelácie a dopyty poslancov 
15. Záver 

 
Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Bartolomej Szabó. 
 
 

4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever za obdobie od posledného 
     zasadnutia MZ  
 
Správu o činnosti za obdobie od decembra 2011 do marca 2012 predniesol starosta Marián Gaj. 
Správa obsahuje všetky stretnutia uskutočnené starostom mestskej časti na pôde mestskej časti i na 
úrovni mesta s poslancami, občanmi, zástupcami štátnych orgánov, organizácií neziskového sektora 
i podnikateľskými subjektami. V mesiaci február a marec 2012 bola pozornosť a práca sústredená na 
prípravu predčasných parlamentných volieb, ktoré v mestskej časti po organizačnej stránke dopadli 
veľmi dobre. V decembri sa venoval aktivitám súvisiacim s Vianocami - 22. decembra 2011 pripravila 
mestská časť vianočný kultúrny program na Hlavnej ulici, ktorý mal veľkú odozvu. Starosta vyslovil 
poľutovanie, že sa ho zúčastnilo len niekoľko poslancov. Ďalšia pozornosť starostu bola venovaná 
problému Pošty 9 na Podhradovej, podrobnosti uvedie v bode Rôzne, a príprave rozpočtu na rok 
2012. 
 
Po prednesení správy k nej otvoril starosta diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Starosta diskusiu uzatvoril a dal o prednesenej správe hlasovať. 
 

Hlasovanie č. 9:   za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 1, 
    uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever berie na vedomie Správu 
o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever za obdobie od 
posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 
 

5.  Správa o plnení 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 v úzkej súčinnosti so starostom. Kontrolórka správu vypracovala na základe kontroly 
uznesení MZ vykonanej na zasadnutí miestnej rady dňa 22. februára 2012. V platnosti naďalej 
zostávajú uznesenia č. 27, 36, 45, 46, 51, 65, 69, 70/2011. 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Szabó a pýtal sa na 
uznesenie č. 31 a 34, ktoré sa v správe navrhujú zrušiť a vypustiť zo sledovania, navrhuje formuláciu - 
ostáva v platnosti a vypustiť zo sledovania. 
Odpovedala miestna kontrolórka, že uznesenie bolo splnené - úrad má zoznam, kto z poslancov má 
záujem dostávať materiály v elektronickej podobe. 
Poslanec Železník – upozornil kontrolórku aj miestny úrad, že stále neboli splnené niektoré body 
uznesenia č. 46/2011, konkrétne multifunkčné ihrisko na Polianskej, poslanci žiadali predložiť poistnú 
zmluvu a zmluvu o výkone správy ihriska. Kontrolórka navrhla, aby sa na najbližšej miestnej rade 
zaoberali týmto uznesením. 
Poslanec Szabó mal otázku na uznesenie č. 51  bod c), ktoré zostáva v platnosti. Reagoval prednosta 
- bol pokarhaný starostom a na každé rokovanie miestneho zastupiteľstva je zaradený bod Informácia 
o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do 
poslaneckej knihy, je to aj v dnešnom programe. 
Starosta diskusiu k tomuto bodu uzatvoril. 
 
Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia aj s upravenými návrhmi. 
 
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10:   za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Uznesenie:  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
 
      1.   berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
  
      2.   konštatuje, že nebolo splnené uznesenie č. 46    
 

3. konštatuje, že v platnosti zostáva uznesenie č.: 27, 36, 45, 46, 51, 65, 69, 70/2011 
 

4. konštatuje, že v platnosti zostávajú uznesenia a zároveň ich vypúšťa zo sledovania:  
uznesenie č.  31, 34, 47, 53, 67/2011 

 
5.   ruší a vypúšťa zo sledovania uznesenie číslo:  33, 40, 50, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 66,  

68/2011. 
 

 
6.  Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2012 – 2014 
 
Úvodné slovo si vzal starosta a zdôraznil, že ide o najdôležitejší bod dnešného rokovania. V pondelok 
12. marca 2012 zasadala Finančná komisia MZ MČ Košice – Sever a na rokovanie je predložený 
návrh rozpočtu po úprave v zmysle záverov rokovania finančnej komisie. 
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V zelenom stĺpci predloženej tlače je návrh z finančnej komisie s tým, že došlo ešte k jednej zmene - 
v Programe 7 boli doplnené odmeny poslancov za máj 2011, o túto položku sa upravuje návrh 
rozpočtu, ktorý vyplynul  z rokovania finančnej komisie. 
 
Momentálne máme schodok v bežných výdavkoch 31 677 EUR, v kapitálových výdavkoch schodok 
nemáme, ale kapitálové výdavky budeme riešiť až po bežných, k nim sa musí vyjadriť aj miestna 
kontrolórka z hľadiska použitia rezervného fondu.   
 
Pred diskusiou k návrhu rozpočtu starosta predstavil p. Ladislava Šimka, predsedu Rady seniorov 
a dal hlasovať, aby mohol vystúpiť s príhovorom a predložil svoj návrh. 
 

Hlasovanie č. 11:   za - 20,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
    návrh bol prijatý. 
 
Zástupca seniorov pozdravil starostu, prednostu MÚ a všetkých poslancov, predložil Návrh rozpočtu 
Rady seniorov Košice – Sever na rok 2012 a aktivity v Senior dome. Povedal, že majú už 372 
registrovaných členov a žiadal o pridelenie finančnej čiastky na plánované akcie. Starosta na 
doplnenie povedal, že v Programe 4 sa na aktivity seniorov navrhuje nula. V roku 2009 a roku 2010 
v tomto programe bola rozpočtovaná čiastka vyše 20 000 EUR, v roku 2011 bola nula. 
 
Starosta informoval, že na zastupiteľstvo sa dostavil p. Majoroš - zástupca petičného výboru, ktorý 
chce informovať o petícii adresovanej poslancom a žiada o slovo. 
Poslanec Beňo namietal, že petície nesúvisia s rozpočtom a navrhol udeliť mu slovo v bode Rôzne. 
Starosta dal hlasovať, či poslanci udelia slovo p. Majorošovi a zdôraznil, že petícia sa týka rozpočtu. 
 

Hlasovanie č. 12:   za - 3,  proti – 0,  zdržal sa – 17, 
    návrh nebol schválený. 
 
Starosta sa spýtal vedúceho oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovského, či o tomto 
návrhu o udelenie slova môže dať ešte raz hlasovať v bode Rôzne. JUDr. Stavrovský odpovedal, že je 
to prípustné. 
 
Starosta Gaj otvoril diskusiu o rozpočte, udelil slovo predsedovi finančnej komisie Beňovi. Finančná 
komisia zasadala 4 hodiny a zvažovala aj ústne predložené podnety. Prisľúbil p. Šimkovi, že vyjdú 
v ústrety, predpokladá, že bude vôľa a na ďalšom zasadnutí dôjde k ďalšej úprave rozpočtu 
a k pomoci seniorom. 
Finančná komisia uzavrela rozpočet so schodkom, nedošlo k naplneniu zákonom stanovenej 
podmienky, aby rozpočet MČ Košice - Sever bol vyrovnaný. Došlo aj k stretnutiu poslaneckých klubov, 
zvážili všetky požiadavky, dozvedeli sa aj o petícii občanov mestskej časti a navrhuje, aby sa ňou 
zaoberali na budúcom zastupiteľstve alebo v bode Rôzne. 
 
Návrh na uznesenie o rozpočte, ktorý bol zverejnený je pripravený a doporučuje, aby bol na dnešnom 
miestnom zastupiteľstve schválený. 
Starosta zhrnul, že príjmová časť rozpočtu je odsúhlasená, je potrebné odsúhlasiť výdavkovú časť. 
 
Poslanec Beňo informoval, že navrhuje v tomto bode prijať 2 uznesenia: 
- jedno bude obsahovať všetky zmeny položiek predloženého návrhu programového rozpočtu 

 - druhý návrh uznesenia je o príjmoch a výdavkoch mestskej časti Košice – Sever. 
 
Poslanec Gürtler mal faktickú poznámku, že platforma 7 statočných nemá žiadne informácie 
o zmenách rozpočtu, s nimi nebolo nič dohodnuté. 
 
 
 
Poslanec Beňo predložil návrh na 1. uznesenie k bodu Programový rozpočet. 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. d) Zákona 
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  
 
schvaľuje úpravu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012 nasledovne:  

C) Finančné operácie príjmové  kategória 450  položka 454  podpoložka 001 Prevod 
     peňažných fondov z rezervného fondu - položka sa mení na 60 500. 
 
Program 1:  podprogram 1.1.1.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Mier:  
položka 1 – 450 
položka 4 – 1 200              
položka 7 - 500  
položka 8 – 2 000 
 
Program1:  podprogram 1.1.2.  klasifikácia 06.2.0.  Trhovisko Merkúr: 
položka 5 – 500 
položka 6 - 275               
položka 7 – 3 000 
 
Program1:  podprogram 1.5.  klasifikácia 06.1.0.  Rozvoj bývania: 
položka 1 - 500  
 
Program 2:  podprogram 2.1.  klasifikácia 05.1.0.  Nakladanie s odpadmi: 
položka 1 písm. a) - 500 
 
Program 3:  podprogram 3.1.1.  klasifikácia 04.5.1.  Cestná doprava: z toho 
položka 8 – 4 750 
 
Program 3:  podprogram 3.1.1.  klasifikácia 04.5.1. 
položka 2 v kapitálových výdavkoch – 15 000 
položka 6 v kapitálových výdavkoch – 15 000 
 
Program 4:  podprogram 4.1.  klasifikácia 09.1.1  Predškolská výchova 
položka 1 - 600 
 
Program 4: podprogram 4.2.  klasifikácia 08.2.0.  Kultúrne služby 
položka 8 – 1 800  premenovaná na Kultúrne akcie v DC – podpora záujmových krúžkov v DC 
 
Program 4:  podprogram 7.1.  klasifikácia 09.1.2.  Základné školy 
položka 2 - 800 
 
Program 5:  podprogram 5.2.1.  klasifikácia 05.6.0.  Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 
položka 1 – 2 000 
 
Program 6:  podprogram 6.1.1.  klasifikácia 10.2.01.  Zariadenie opatrovateľskej služby – 
celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS) 
položka 8a - 5 000 
položka 11 – 1 000 
položka 12 – 1 000 
položka 15 – 1 000 
položka 16 – 5 000 
položka 26 v kapitálových výdavkoch – 2 500 
 
Program 6:  podprogram 6.1.3.  klasifikácia 10.2.0.2.  Opatrovateľská služba seniorov 

        v byte občana (OS) 
položka 3 – 950 
položka 4 – 1 300 
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položka 5 – 1 000 
 
Program 6:  podprogram 6.2.  klasifikácia 09.5.0.2.  Senior dom  
položka 3 – 2 000 
položka 4 – 1 500 
položka 5 – 1 500 
 
položka 6 v kapitálových výdavkoch - 0 
položka 7 v kapitálových výdavkoch – 2 500 
položka 8 v kapitálových výdavkoch - 0  
 
Program 7:  podprogram 7.1.1.  klasifikácia 01.1.1.6.  Obce 
položka 5 – 10 000 
položka 6 -    1 500 
položka 7 -    1 334 
položka 8 -    3 000 
položka 11 – 10 000 
položka 12 -  49 396 
položka 12a – 11 749 
položka 22 -   3 000 
položka 28 -  450 
položka 32 – 1 500 
 
položka 21 v kapitálových výdavkoch – 0 
položka 27 v kapitálových výdavkoch – 2 500 
položka 29 v kapitálových výdavkoch -  2 500 
položka 36 v kapitálových výdavkoch -  1 500 
 
 
Starosta požiadal kontrolórku, aby sa vyjadrila, hlavne ku kapitálovým výdavkom. Kontrolórka 
reagovala, že pripravila stanovisko k pôvodnému návrhu rozpočtu a teda len stručne uvedie svoj 
názor. Schodok v kapitálovom rozpočte môže byť vyrovnaný finančnými operáciami, a to z fondu. 
Výška finančných prostriedkov na vykrytie schodku je 60 500,- EUR. Stav rezervného fondu, ktorý 
môže byť na ten účel použitý, je k 31. decembru vo výške 75.013,- EUR. To znamená, že nebude 
vyčerpaný súčasný stav finančných prostriedkov v rezervnom fonde, takže za daných podmienok 
upravený návrh rozpočtu odporúča schváliť. 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ténai a za platformu 7 statočných podal protinávrh. Navrhol v 
Programe 3: Údržba miestnych komunikácií kapitálové výdavky nie 15 000 EUR, ale 10 000 EUR, v 
položke 6 Zriadenie nových parkovacích miest v MČ nie 15 000 EUR, ale 10 000 EUR, ušetrené 
prostriedky využiť v Programe 5: podprogram Detské ihriská v položke 7 vo výške 5 000 EUR.  
V bežných výdavkoch Program 4: Kultúra a šport podprogram 5 Športové akcie položka 2 Letný 
denný detský tábor – 3 000 EUR, podprogram Predškolská výchova – 1 500 EUR, podprogram 
Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov položka 9 Aktivity seniorov – 3 000 EUR. 
V Programe 7: Podporná činnosť položka 12 namiesto navrhovaných 60 000 EUR na činnosť 
miestneho zastupiteľstva – 20 000 EUR. V bežných výdavkoch sa ušetrí 31 700 EUR. 
Zdôraznil, že sa držia zásady opatrnosti a toho, aby rozpočet bol vyrovnaný. Ich filozofia je podporiť 
všetkých obyvateľov mestskej časti - deti predškolského aj školského veku, mladých obyvateľov aj 
seniorov. 
 
Starosta konštatoval, že oproti zasadnutiu finančnej komisie sa návrh programového rozpočtu značne 
zmenil, po týchto úpravách, o ktorých sa teraz dozvedel, nevie garantovať zabezpečenie riadnej 
činnosti a chodu úradu a iných služieb v OS a ZOS, ktoré boli škrtnuté, hoci sú refundované štátom. 
 
Starosta Gaj vyhlásil 15 – minútovú prestávku. Po skončení prestávky pokračoval v rokovaní. 
 
Poslanec Šmída dal procedurálny návrh, aby diskusia bola ukončená.  
 
O slovo sa prihlásil prednosta, aby sa vyjadril k programovému rozpočtu. Bežné príjmy oproti 
minulému obdobiu klesli o 100 000 EUR. Na budúci rok hrozí, že sa znížia príjmy z výherných 
automatov cca o 35 000 – 40 000 EUR. Kapitálové zdroje, ktoré sa tvoria aj z tohto príjmu, budú 
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nižšie. Miestny úrad pripravil rozpočet, už začiatkom januára komunikoval s poslancami. Od občanov 
počúva, že sa nič nerobí, že je špina, že sa nekosí, že nie sú parkoviská, mamičky sa sťažujú, že nie 
sú ihriská, seniori, že nemajú bohatý program. Až na finančnej komisii sa dozvedel, aké sú priority 
poslancov. Rozpočet, ktorý bol v tejto chvíli navrhnutý, ohrozuje plnenie základných úloh obce, ktoré 
vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a Štatútu mesta Košice. Peňazí je málo a všetci, ktorí nesú 
za túto mestskú časť zodpovednosť, sú povinní hľadať zdroje. 
Ako prednosta vyzýva poslancov, aby nasledovali jeho postoj – týmto dňom sa vzdáva svojej mzdy v 
prospech mestskej časti, v prospech Severanov, lebo chce niečo v mestskej časti zanechať.  
Vyzýva miestnu kontrolórku, aby zvážila, či by nebolo vhodné znížiť úväzok a ušetriť finančné 
prostriedky pre Severanov a prosí poslancov, aby sa zriekli poslaneckých odmien. Poslanecké 
odmeny ročne predstavujú 72 000 EUR, pričom rozpočet na zamestnancov úradu je cca 420 000 
EUR. Zamestnanci majú nízke platy, priemerný hrubý mesačný zárobok je 750 EUR. Mestská časť má 
pritom tak málo zdrojov, že nemožno plytvať a rozhadzovať. Prosil, aby zvážili jeho prosbu a pri 
hlasovaní si uvedomili, že všetci žijú na Severe. 
 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Dobránsky – poopravil prednostu vo výške poslaneckých odmien, 
upozornil, že v rozpočte na rok 2011 boli schválené peniaze na obnovu detských ihrísk, na nové 
detské ihrisko, na nové parkovacie miesta a na opravu komunikácií – spolu 58 000 EUR a čerpaná 
bola nula. Za peniaze na Kanceláriu prvého kontaktu sa dalo urobiť detské ihrisko alebo parkovisko. 
Reagoval starosta - je pravda, že tieto prostriedky neboli vyčerpané – jednak sa pripravovali projekty, 
jednak tieto prostriedky celý rok používal a dodnes používa, resp. prevádza prostriedky z rezervného 
fondu na bežný účet na chod úradu, výplaty zamestnancov a odmeny poslancov. 
 
Poslanec Ténai – upriamil pozornosť na uznesenie č. 35/2011, ktoré upravuje odmeňovanie 
poslancov a navrhuje spolu s poslancom Gürtlerom prijať uznesenie v tomto znení: 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
  
schvaľuje úpravu Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva nasledovne:  

 
1. Základná mesačná odmena poslanca miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever podľa 

ustanovenia § 18 ods. 3 Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice je 7 EUR bez ohľadu na 
počet rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

 
2. Základná mesačná odmena poslanca určená podľa bodu 1 sa znižuje podľa účasti na 

rokovaní  miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever o 100 % pri neúčasti poslanca. 
 
Poslanec Gürtler mal faktickú poznámku – odmeny poslancov by mali byť minimálne, ušetrené 
prostriedky by mali byť použité pre seniorov a pre mladých. 
Poslanec Skalický - reagoval na vystúpenie prednostu, ak sa prednosta vzdá platu, vzdá sa aj on 
svojej poslaneckej odmeny a vyzýva poslancov Ténaia a Gürtlera, aby sa vzdali svojej odmeny, keď 
sú za zníženie odmien. Taktiež vyzýva zástupcu starostu a miestnu kontrolórku, aby znížili svoj 
úväzok alebo nech sa platu vzdajú, tak sa ušetrí veľa peňazí. 
 
 
 
Starosta dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Šmídu, aby diskusia k tomuto bodu bola 
ukončená. Prítomných pri hlasovaní bolo 21 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13:   za - 19,  proti – 2,  zdržal sa – 0, 
    návrh bol prijatý. 
 
Poslanec Beňo skonštatoval, že boli prednesené 2 pozmeňovacie návrhy, obidva predniesol poslanec 
Ténai.  
 
Prvý bol návrh úpravy jednotlivých programov v rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2012. 
 
Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia.  
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 nasledovne:   
 
Program: 3 Údržba miestnych komunikácií bod 2 kapitálové výdavky – 10 000 EUR 
         bod 6 – 10 000 EUR  
 
Program 5: Prostredie pre život bod 4 Detské ihriská – 5 000 EUR 
  
Program 4: Kultúra a šport bod 5 Letný detský tábor – 3 000 EUR 
       bod 1 Predškolská výchova – 1 500 EUR 
       bod 2 Aktivity seniorov – 3 000 EUR  
 
Program 7: Podporná činnosť bod 12 a 12a – Činnosť miestneho zastupiteľstva - spolu 20 000 EUR. 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 20 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14:   za - 2,  proti – 7,  zdržal sa – 11, 
    uznesenie nebolo prijaté. 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia predloženého poslancom Ténaiom o úprave 
odmeňovania poslancov. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  

  
schvaľuje úpravu Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva nasledovne:  
 

1. Základná mesačná odmena poslanca miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever podľa 
ustanovenia § 18 ods. 3 Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice je 7 EUR bez ohľadu na 
počet rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

 
2. Základná mesačná odmena poslanca určená podľa bodu 1 sa znižuje podľa účasti na 

rokovaní  miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever o 100 % pri neúčasti poslanca. 
 
Starosta Gaj dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
 

Hlasovanie č. 15:   za - 2,  proti – 6,  zdržal sa – 12, 
    uznesenie nebolo prijaté. 
 
Starosta dal hlasovať o 1. uznesení o úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 
2012, ktoré prečítal poslanec Beňo na začiatku rokovania k tomuto bodu a ktoré sa pripomienkami 
nemenilo. 
 
Prítomných bolo 21 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 16:  za - 16,  proti – 2,  zdržal sa – 3,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Beňo prečítal návrh 2. uznesenia k programovému rozpočtu. 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. d) Zákona 
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov  
 

a) Schvaľuje 

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012 nasledovne: 
 
 
Bežné príjmy ................................................. 1 207 085 € 
Kapitálové príjmy ........................................................ 0 € 
Finančné operácie ............................................. 60 500 €  
Príjmy spolu : .............................................. 1 267 585 € 
Bežné výdaje  ............................................... 1 207 085 € 
Kapitálové výdaje ............................................... 60 500 € 
Finančné operácie ..................................................... 0  € 
Výdaje spolu: . ............................................ 1 267 585 € 
 
 

b)  Berie na vedomie 

 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2013 a 2014 nasledovne: 
 
                                                                      2013                  2014 
Bežné príjmy 1 234 700 €  1 234 800 € 
Kapitálové príjmy 0 €  0 € 
Finančné operácie  0 €  0 € 
Príjmy spolu : 1 234 700 € 1 234 800 € 
Bežné výdaje  1 234 700 € 1 234 800 € 
Kapitálové výdaje  0 €  0 € 
Finančné operácie  0  € 0 € 
Výdaje spolu : 1 234 700 € 1 234 800 € 
 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, prítomných bolo 21 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 17:  za - 16,  proti – 2,  zdržal sa – 3,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Z rokovacej miestnosti odišiel zástupca starostu Kalanin, prítomných je 20 poslancov.  
 
 
 
7.  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sever 
 
Starosta požiadal p. Beňa, aby tento bod uviedol. Poslanec Beňo predniesol návrh úpravy zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
úpravu „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami“ v bode 5 § 23 časť VII nasledovne: 
Štatutárny zástupca v súlade s § 11 ods. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu (rozpočtové opatrenia) 
vykonáva zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami do výšky 0,1 % rozpočtu 
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schváleného miestnym zastupiteľstvom, bez zmeny príjmov a výdavkov v rozpočte. 
O vykonaných zmenách bude štatutárny zástupca informovať miestnu radu a následne 
písomne miestne zastupiteľstvo. 
 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju ukončil a dal hlasovať 
o návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie č. 18:  za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 2,     
   uznesenie bolo prijaté. 
 

  
8.  Ročná správa o činnosti miestnej kontrolórky v roku 2011 
 
Starosta dal slovo miestnej kontrolórke. Uviedla, že povinnosť predložiť správu o kontrolnej činnosti za 
uplynulý rok jej vyplýva z ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa Plánu kontrolných činností na prvý polrok 2011 a Plánu 
kontrolných činností na druhý polrok 2011 vykonala kontrolu trhovísk, kontrolu Zariadenia 
opatrovateľskej služby, kontrolu Denného centra a kontrolu sťažností za rok 2011. Ďalej vypracovala 
stanovisko k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2011 – 2013, stanovisko 
k Monitorovacej správe a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2010. Vypracovala ročnú správu 
o kontrolnej činnosti v roku 2010, návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok roku 2011 a I. polrok 
roku 2012. 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto diskusiu uzatvoril.  
 
Poslanec Železník ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
berie na vedomie  
 
Ročnú správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever za rok 2011. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. Prítomných bolo 19 poslancov. 
 
 Hlasovanie č.19:  za - 19,  proti – 0,  zdržal sa – 0,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Starosta sa ospravedlnil, že je mu veľmi zle, a pretože zástupca starostu sa taktiež ospravedlnil 
a z rokovania už odišiel, poveril poslanca Filipka, potom čo toto poverenie odmietol poslanec 
Dobránsky, aby zariadil pokračovanie rokovania. Poslanec Filipko požiadal o názor vedúceho 
oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovského ako postupovať v takomto prípade. 
Vedúci oddelenia sa vyjadril, že ak zastupiteľstvo nevedie starosta, nie je prítomný ani zástupca 
starostu, obecné zastupiteľstvo určí poslanca, ktorý bude oprávnený viesť ďalej zastupiteľstvo.  
Poslanec Beňo predložil návrh uznesenia, aby rokovanie miestneho zastupiteľstva ďalej viedol 
poslanec Filipko. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
súhlasí, aby rokovanie XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever ďalej viedol 
poslanec Jozef Filipko. 
 
Poslanec Filipko dal o návrhu uznesenia hlasovať. Prítomných bolo 19 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 20:  za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 1,     
    uznesenie bolo prijaté. 
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Poslanec Filipko sa ujal funkcie ako predsedajúci rokovania a prešiel k bodu 9 rokovania. 
 

 

9. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 8.12.2011 do 6.3.2012 
 
Predsedajúci požiadal miestnu kontrolórku, aby uviedla svoj materiál.  
Informovala o kontrole činnosti Denného centra – zamerala sa na činnosť a aktivity, aké boli 
uskutočňované predtým a aké sú teraz s týmto výsledkom – zvýšila sa pestrosť aktivít pre seniorov, je 
bohatší program, lepšia informovanosť o aktivitách v Dennom centre. Členstvo pre dôchodcov 
mestskej časti je bezplatné, v minulosti bolo členstvo spoplatnené. Zriadený je denný bar, 
dôchodcovia si kávu a čaj musia zakúpiť, cena je pre nich nižšia. V minulosti mali kávu a čaj 
bezplatne, finančné prostriedky na kávu a čaj boli  poskytované z rozpočtu mestskej časti. Podľa 
organizačného poriadku vydaného starostom účinného od 1. októbra 2011 platí zákaz konzumovania 
vlastných potravín a alkoholických nápojov. Prevádzkovateľ denného baru je ochotný pripraviť 
seniorom rôzne súkromné oslavy po vzájomnej dohode za prijateľné ceny. Niekoľko akcií už 
zrealizoval a vyjadril sa, že seniori boli spokojní. Záverom  konštatuje, že činnosť v Dennom centre po 
zrealizovaných úpravách a výrazných zmenách sa vykonáva zatiaľ krátku dobu a až po dlhšej dobe 
fungovania Denného centra za týchto podmienok bude možné posúdiť kvalitu činnosti Denného centra 
a spokojnosť seniorov.  
Druhá kontrola bola zameraná na vybavovanie sťažností  v roku 2011 – bola podaná 1 sťažnosť, ktorá 
bola vybavená v súlade so zákonom o sťažnostiach. 
Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu, prihlásila sa poslankyňa Novitzká a opýtala sa, či by sa 
dal urobiť prieskum spokojnosti, lebo navštívila Denné centrum a asi 15 seniori jej povedali, že sú 
nespokojní s fungovaním. Pani, ktorá má cukrovku sa sťažovala, že nemôže mať na stole malú fľašku 
s vodou. Poslankyňa Novitzká sa pýtala, prečo musí starostu písomne požiadať, aby sa mohla ísť 
porozprávať do Senior domu so seniormi. Sú nastavené divné pravidlá a treba s tým niečo urobiť. 
 
Do diskusie sa prihlásila občianka. Predsedajúci dal procedurálny návrh, aby občianka p. Remiášová 
vystúpila k téme Denné centrum a dal o ňom hlasovať. 
 
 Hlasovanie č. 21  za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 2,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Pani Remiášová povedala, že chodí do Denného centra, občania spísali petíciu, lebo pri dôchodku 
250 EUR si nemôžu dovoliť kupovať vodu a kávu v bare. Preto so seniormi treba počítať aj v rozpočte. 
Poslanec Filipko dal na zváženie predsedom poslaneckých klubov, aby navštívili starostu ohľadne 
Denného centra a upravili nastavený režim k spokojnosti seniorov. Momentálne nie je viac peňazí, 
pokiaľ nejaké peniaze prídu, budú sa snažiť seniorom pridať. 
 
 
Predsedajúci ukončil diskusiu. Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia: 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever za obdobie od 8.12.2011 
do 6.3.2012. 

 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 20 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 22  za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 2,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
10.  Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2010 – 2013 
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K tomuto bodu predniesol informáciu vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský. 
Mestská časť bola oslovená listom predsedu Okresného súdu Košice I, aby uskutočnila voľbu 
prísediacich Okresného súdu Košice I pre volebné obdobie 2010 – 2013. V súčasnosti pracuje za 
mestskú časť vo funkcii prísediacich na okresnom súde 8 občanov našej mestskej časti. Pred voľbou 
uskutočnenou pred rokom 2010 bol počet prísediacich za našu mestskú časť určený na 20. Po 
obdržaní výzvy starosta dal možnosť aj poslancom, seniorom, občanom, aby navrhli kandidátov.  
V zmysle zákona volí prísediacich na návrh starostu miestne zastupiteľstvo, po tom ako dostane 
k jednotlivým návrhom vyjadrenie predsedu okresného súdu. Spolu boli navrhnutí 4 kandidáti - traja z 
radov seniorov, jedného navrhol p. Filipko. Jeden z kandidátov, ktorého navrhli seniori, nespĺňal 
podmienku bezúhonnosti a tak nie je návrh na jeho voľbu predkladaný dnešnému zasadnutiu. 
 
Navrhovanými kandidátmi na voľbu prísediacich sú: 

p. Agnesa Athanasová, rok narodenia 1935, bytom Hlinkova č. 14, Košice, 
p. Libuša Göőzová, rok narodenia 1951, bytom Komenského 55, Košice a 

       p. Ondrej Varecha, rok narodenia 1935, bytom Gerlachovská č. 13, Košice. 
 
Predseda okresného súdu svojím listom zo dňa 12.3.2012 s voľbou týchto navrhovaných kandidátov 
súhlasil.   
 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu a potom, čo sa nikto o slovo neprihlásil, diskusiu ukončil. 
Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 

v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich     
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
volí  
 
p. Agnesu Athanasovú, nar. 21.4.1935, bytom Hlinkova č. 14, Košice, 
p. Libušu Göőzovú, nar. 19.3.1951, bytom Komenského 55, Košice a 

       p. Ondreja Varechu, nar. 11.4.1935, bytom Gerlachovská č. 13, Košice 
  

za prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2010 – 2013. 
 

 
 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 20 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 23  za - 19,  proti – 0,  zdržal sa – 1,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslanec Gürtler sa prihlásil s faktickou poznámkou a navrhol prerušiť konanie miestneho 
zastupiteľstva a v čo najkratšej lehote zvolať jeho pokračovania z dôvodu, že nie je prítomný starosta, 
ani jeho zástupca pri takých podstatných zmenách, ako sú zmeny v miestnej rade, ktorá je poradným 
orgánom starostu. 
Poslanec Filipko objasnil, že miestnu radu volia poslanci zo svojich radov a starosta akceptuje túto 
voľbu na základe uznesenia. 
Predsedajúci dal o tomto návrhu hlasovať.  
 
Prítomných bolo 20 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 24  za - 2,  proti – 0,  zdržal sa – 18,     
    procedurálny návrh na prerušenie rokovania nebol schválený.  
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11. Personálne otázky - zmeny v miestnej rade 
 
Tento bod rokovania uviedol poslanec Filipko, ktorý povedal, že bol poverený predsedami 
poslaneckých klubov KDH, SMER, SDKÚ, SMK, SaS, MOST - HÍD zaradiť tento bod na rokovanie.  
Keďže poslanec Berta oznámil na miestnej rade, že mu zaniklo členstvo v SDKÚ, nastala skutočnosť, 
že najpočetnejší klub nemá žiadne zastúpenie v miestnej rade, preto po konzultácii s ostatnými dvoma 
klubmi došli k záveru vykonať zmenu v miestnej rade a bol poverený predniesť návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s platnými zákonmi a predpismi 
 
1. Odvoláva člena miestnej rady Františka Ténaia ku dňu 14.3.2012 
2. Volí za člena miestnej rady Ladislava Kuczika odo dňa 15.3.2012. 
 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
Poslanec Gürtler sa pýtal, kto predniesol návrh odvolať p. Ténaia z miestnej rady a z akého dôvodu. 
Poslanec Filipko odpovedal, že je to po dohode poslaneckých klubov, je to kompromisný návrh, on ho 
predniesol a stojí si za ním, napriek tomu, že proti p. Ténaiovi  ako členovi miestnej rady nemá žiadne 
výhrady. 
Reagoval poslanec Skalický a dal pozmeňujúci návrh, podľa neho by mal odísť z miestnej rady p. 
Berta, ktorý vystúpil z klubu SDKÚ – DS. 
Do diskusie sa prihlásil prednosta MÚ a informoval, že p. Berta má veľmi slabú dochádzku na miestnu 
radu oproti p. Ténaiovi, ktorý podľa jeho vedomostí ani jedno rokovanie miestnej rady nevynechal. 
Predsedajúci ukončil diskusiu.  
Poslanec Beňo predniesol návrh uznesenia, dal hlasovať najskôr o protinávrhu. 

 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov  
 
odvoláva člena miestnej rady Petra Bertu ku dňu 14.3.2012. 
 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 19 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 25 za - 13,  proti – 4,  zdržal sa – 2,     
    uznesenie bolo prijaté. 

 
Poslanec Beňo predniesol návrh ďalšieho uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  
 
v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov  
 
volí za člena miestnej rady Ladislava Kuczika odo dňa 15.3.2012. 
 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 20 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 26 za - 16,  proti – 0,  zdržal sa – 4,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
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v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov  
 
1.  Odvoláva člena miestnej rady Petra Bertu ku dňu 14.3.2012. 
2.  Volí za člena miestnej rady Ladislava Kuczika odo dňa 15.3.2012. 
 
 
Z rokovacej miestnosti odišli poslanci Gürtler a Ténai. 

 
 

12.   VZN o používaní symbolov MČ Košice - Sever  
 
 
Predsedajúci odovzdal slovo poslancovi Železníkovi, ktorý požiadal o zaradenie tohto bodu. Povedal, 
že v zmysle zákona samospráva má pri svojom výkone používať erb schválený všeobecne záväzným 
nariadením mesta. V mestskej časti Košice - Sever dochádza k duálnosti a pri výkone samosprávy sa 
začal používať aj iný symbol, preto považuje za potrebné, aby boli schválené isté zásady o používaní 
symbolov MČ Košice – Sever.  
 
Ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 
ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu MČ Košice - Sever, aby v súlade s ustanovením § 1 ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN mesta Košice 
č. 79 o erbe a vlajke MČ Košice – Sever 
 
a) zabezpečil spracovanie návrhu VZN o používaní symbolov MČ Košice – Sever 
b) spracovaný návrh predložil na prerokovanie orgánom miestneho zastupiteľstva 
c) návrh VZN predložil na najbližšom plánovanom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
 
T: do najbližšieho plánovaného zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever  
Z: prednosta MÚ 
 
 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu, do diskusie sa nikto neprihlásil, preto diskusiu ukončil. 
 
Predsedajúci dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 15 poslancov. 
 
 Hlasovanie č. 27 za - 15,  proti – 0,  zdržal sa – 0,     
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
13.  Rôzne 
 

-   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. 
Nadviazal na predchádzajúce rokovanie miestneho zastupiteľstva a uznesenie MZ, ktorým protest 
prokurátora, ktorý smeroval proti 3 bodom uznesenia o zriadení Redakčnej rady, zobralo na vedomie. 
Prokurátor sa informoval ako sa miestne zastupiteľstvo vysporiadalo s protestom, úrad poslal písomnú 
odpoveď, prokurátor nepovažoval toto vysporiadanie za dostatočné, dal priestor nato, aby sa MZ ešte 
raz protestom zaoberalo a zrušilo napadnuté body tohto uznesenia. Ak sa tak nestane, je pripravený 
obrátiť sa na súd, aby vyslovil neplatnosť tých bodov uznesenia, ktoré napadol protestom. Mestskú 
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časť to bude stáť náklady spojené s trovami súdneho konania, ktoré bude znášať a v tejto finančnej 
situácii je to nehospodárne a nezodpovedné. 
  
V diskusii vystúpil pán Filipko a spýtal sa prečo poslanci neobdržali list prokurátora, aby mohli zaujať 
stanovisko. P. Stavrovský odpovedal, že pre poslancov nie je nič z toho čo povedal novou 
skutočnosťou, o všetkom informoval na poslednom zastupiteľstve konanom 15.12.2011. Tento postoj 
mu pripadá veľmi alibistický. 
 
Poslanec Železník sa spýtal, či prokuratúra určila nejaký termín, kedy postúpi túto vec na súd.  
P. Stavrovský odpovedal, že prokuratúra je už teraz zhovievavá, lehota už uplynula, zastupiteľstvo 
malo 30 – dňovú lehotu od doručenia protestu a v tejto chvíli už prešlo 100 dní. Vyslovil názor, že to 
urobí okamžite ako obdrží uznesenie z dnešného zasadnutia zastupiteľstva.    
Do diskusie sa už nikto nehlásil, predsedajúci tento bod uzatvoril.  

 
 Informácia o pripravovanom VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 46/2012, ktorým sa 

upravujú podmienky držania a chovu psov 
 
K tomuto bodu podal základné informácie prednosta MÚ. Podľa pôvodného zámeru sme chceli 
predložiť návrh VZN na prerokovanie už na tomto zastupiteľstve, avšak vyšlo najavo, že na Aničke 
niektoré pozemky nie sú majetkom mesta. Občania o toto VZN prejavili veľký záujem vo svojich 
diskusiách a podnetoch. 11. apríla 2012 bude verejné prerokovanie tohto VZN, kde sa chce stretnúť s 
občanmi aj s odborníkmi. 
Doplnil ho p. Stavrovský – záujem je, aby išlo o vecné prerokovanie, chceme pozvať odborníkov – 
kynológov, veterinárov, hygienikov, aby sa spracoval kvalitný návrh, zohľadňujúci všetky pohľady na 
problematiku, ktorý bude môcť byť schválený. 
Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Poslanec Dobránsky sa vyjadril k plochám konkrétne plocha ulica Národná trieda – Vodárenská pri 
autobusovej zastávke. Na chodníku popri ploche, ktorá bola zvýraznená ako venčovisko, je veľká 
premávka matiek s kočiarikmi a detí, nepovažuje za vhodné, aby tam behali psy. Odpovedal p. 
Stavrovský a uviedol, že všetky navrhované územia sú prehodnocované. 
Poslanec Skalický – spolu s kolegami ponúka architektonické riešenia bez nároku na honorár, chcú 
pomôcť svojej mestskej časti. 
Poslanec Filipko poďakoval za ponuku, ak bude možnosť, mestská časť ju využije. 
Predsedajúci uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

-   Informácia o stavebných akciách väčšieho rozsahu na území MČ Košice – Sever 
 

Informoval zamestnanec Oddelenia rozvoja mestskej časti p. Hučko. Spomenul rekonštrukciu zimného 
štadióna Lokomotíva, Polyfunkčný areál na Slovenskej ulici, veľkú novostavbu Pavilón materiálových 
vied na Watsonovej ulici v objekte SAV, Hrbová ulica – Žľaby – novostavbu bytového domu so 16 
bytovými jednotkami, Gerlachovská ulica – novostavbu bytového domu s 15 bytovými jednotkami, 
veľký projekt na Fakulte umení v areáli TU. 
Mesto Košice nás oslovilo na spoluprácu pri projekte prímestského lesoparku, ÚHA vybral 2 lokality.  
V rámci EHMK sa pripravujú 2 veľké projekty pre Sever – revitalizácia hradu a rekonštrukcia parkov 
na ul. Komenského - západná aj východná časť. 
Pokiaľ by poslanci mali záujem dozvedieť sa podrobnosti, môžu sa dostaviť na Oddelenie rozvoja 
mestskej časti. 
 
Z rokovacej miestnosti odišli poslankyne Miklošová a Novitzká. 
 
Predsedajúci otvoril diskusiu. Prihlásil sa poslanec Skalický s otázkou, či k jednotlivým stavebným 
akciám nie je možné poskytnúť aj vizuálnu podobu. P. Hučko reagoval – stavebný úrad nám bude 
posielať významné aktivity elektronickou formou a budeme to zverejňovať na našej webovej stránke. 
Predsedajúci ukončil diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 

 -  Informácia o riešení umiestnenia Pošty č. 9 na Podhradovej 
 
K tomuto bodu podal informáciu vedúci oddelenia právneho a organizačných činností Stavrovský, 
ktorý sa zúčastnil rokovaní. Hneď po Novom roku sa uskutočnilo rokovanie za účasti zástupcov 
Bytového podniku mesta Košíc, Mestskej časti Košice – Sever a zástupcov Slovenskej pošty, a.s. 
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Mestská časť má na Podhradovej priestor prenajatý od Bytového podniku, ktorý využíva ako archív. 
Ponúkli sme sa, že ho vypraceme a vyprázdnime, aby v ňom pošta našla nové sídlo. Bytový podnik 
vyšiel v ústrety, netrval na výpovednej lehote, bol ochotný dohodnúť sa s nami na skončení nájmu a 
bol ochotný tieto priestory prenajať Slovenskej pošte a vo výške nájmu zohľadniť aj verejný záujem. 
Na žiadosť Slovenskej pošty adresovanú správcovi bytového domu po stretnutí vlastníkov bytov prišla 
záporná odpoveď. Nesúhlasné stanovisko spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
odsunulo vyriešenie problému pošty. Naša snaha vyšla naprázdno, budeme musieť problém riešiť 
odznova, zvíťazil individuálny záujem vlastníkov bytov, hoci pošta by mala osobitný vchod a nerušila 
občanov bývajúcich v bytovom dome. 
Mestská časť nemá žiadny priestor okrem objektu jaslí, kde by boli potrebné veľmi veľké investície a 
dostupnosť pre občanov je nevyhovujúca. 
Poslanec Železník sa pýtal, či sme objekt bývalých jaslí pošte ponúkli. Odpovedal p. Stavrovský, že 
úrad pôjde aj touto cestou. Schvaľovací proces na pošte je zdĺhavý, reálne by mohla byť pošta 
otvorená o 4-5 mesiacov. Chápu, že občania poštu potrebujú a mrzí ich, ako to dopadlo. 
Reagoval aj vedúci kancelárie starostu p. Gibóda – so zástupcami pošty si bol pozrieť obidva objekty, 
ktoré má mestská časť v správe a tiež zdôraznil, že schvaľovací aj vyjadrovací proces je veľmi 
zdĺhavý. 
Predsedajúci uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

-   Informácia o ochrane verejnej zelene a projekte rozširovania zimného štadióna   
     Lokomotíva 
 

Predsedajúci konštatoval, že materiál bol poslancom rozdaný v písomnej podobe, ak sú k nemu 
otázky, otvoril diskusiu. 
Poslanec Skalický – pýtal sa, či je k materiálu dostupný nejaký vizuál. Odpovedal p. Hučko – máme k 
dispozícii čiastočnú dokumentáciu, stavebný úrad má kompletnú dokumentáciu aj k územnému aj k 
stavebnému konaniu. Pokiaľ to bude technicky možné, prisľúbil, že ju pripravia a zverejnia. 
 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Vladimír Sedlák.  
Predsedajúci konštatoval, že prítomných na rokovaní je 12 poslancov, miestne zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
Predsedajúci uzatvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
 
 

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

 
Predsedajúci udelil slovo prednostovi MÚ, ktorý povedal, že od posledného miestneho zastupiteľstva, 
t. j. od 15.12.2011 do poslaneckej knihy nepribudol žiaden dopyt alebo podnet občanov. Staré 
podnety boli vyriešené. 
Poslanec Filipko otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Poslanec Železník poďakoval úradu za promptné vybavenie sťažnosti, ktorú napísal na podnet 
občianky MČ.  
Predsedajúci uzatvoril tento bod. 
 

 Podnet občanov – Čermeľská ulica 
 
Poslanec Filipko uviedol, že bol oslovený občanmi z Čermeľskej ulice na opätovné osadenie tabule 
označujúcej rýchlosť 40 – ku na Čermeľskej ulici. Dopravný inšpektorát nemá výhrady, aby sa tam  
značka 40 - ka vrátila, pokiaľ príde podnet z mesta.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil, predsedajúci prikročil k ďalšej téme. 
 

-   Podnet občanov – Riešenie neporiadku pri budove internátu na ul. F. Urbánka 
 
Medzi budovou bývalého KNV a internátom na ul. F. Urbánka je vjazd do dvora, v mieste vjazdu je 
výklenok vedľa budovy, kde sa hádže smetie. Obracia sa na úrad, aby tam poslal aktivačných 
pracovníkov vyzbierať smeti,  prípadne navrhol osloviť správcu objektu. Zatiaľ tam nie je čierna 
skládka. 
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Otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil. Uzatvoril diskusiu. 
 
V rámci bodu Rôzne sa prihlásil poslanec Gajdoš – na Watsonovej 3 sa nachádzajú parkoviská medzi 
blokmi. Sú tam veľké mláky a blato. Občania žiadajú doviezť 1 auto štrku, ktorým by sami zasypali 
jamy a diery. 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, predsedajúci uzatvoril bod Rôzne. 
 
 
14. Interpelácie a dopyty poslancov 
 
Poslanec Filipko otvoril tento bod. Požiadal poslancov, aby pripravené interpelácie odovzdali v 
písomnej forme, ale budú zachytené aj do zápisnice. 
 
Upozornil poslancov, že smerujeme ku konfliktu - naše Denné centrum je označené tabuľou Senior 
dom. Už 10 rokov v Košiciach pôsobí Senior dom nezisková organizácia so sídlom na 
Československej  armády 9. Na nimi vypísané kurzy sa záujemcovia išli prihlásiť  do Senior domu na 
Obrancov mieru 2. Sú dotknutí, že MČ Košice – Sever si osvojila názov ich spoločnosti, pod ktorým sú 
registrovaní. Požiada starostu, aby označil Denné centrum tabuľou Denné centrum. 
 
Ďalšiu pripomienku tlmočil prednostovi MÚ, aby sa spôsobom tlače ušetrilo na vytlačenom programe 
pre Senior dom. 
  
Ďalej chce požiadať starostu, aby medzi pravidelné aktivity v Senior dome uvádzal aj stretnutie 
maďarského klubu. Už niekoľko mesiacov je v programe ignorovaná táto aktivita, hoci sa pravidelne 
stretávajú vo štvrtok v tom istom čase už 5 rokov. 
 
Poslanec Skalický sa pýtal, kde sa uvažovalo s materským centrom. Odpovedal prednosta MÚ – s 
materským centrom bolo uvažované v suteréne v Senior dome, z hľadiska prevádzky by náklady vyšli 
najmenej. Aj z hľadiska polohy a dostupnosti  je táto budova najvýhodnejšia. 
Poslanec Filipko povedal, že je záujem, aby materské centrum na Severe vzniklo. Mesto Košice 
nerozdelilo 1 milión EUR, ktoré mohlo poskytnúť mestským častiam, mestská časť určite ešte niečo 
dostane, záleží od toho, aké projekty kto podal a ako sa budú vyvíjať podielové dane počas roka. 
 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, predsedajúci uzatvoril tento bod. 
 
14.  Záver         
 
Predsedajúci rokovania poslanec Filipko ukončil rokovanie XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. 
 
 
Košice, 14.03.2012 
 
 
Zapísala:  
 
Iveta Pankovičová 
zapisovateľka 
              ................................................... 
 
 
Zápisnicu overili: 
               
Anna Zimmermannová 
poslankyňa 
                                                                  ................................................... 
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Richard Šmída 
poslanec 
                                                                  ...................................................                                                                                                        
  
 
 
Jaroslav Polaček 
prednosta 
                                                                  ................................................... 
 
 
 
Marián Gaj  
starosta 
                                                                  ................................................... 
 
 
 
Jozef Filipko 
poslanec             .....................................................                                                     


