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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 
 

Dátum a čas rokovania: streda, 30. mája 2012, od 8.00 do 9.45 hod. 

 
Počet  zvolených poslancov: 23 

 
Počet prítomných:   22 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

Počet neprítomných:  1   
poslanec Vladimír Sedlák sa písomne ospravedlnil 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 XIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva a privítal 

poslancov a hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 22 
poslancov a teda, že MZ je uznášaniaschopné.  

 
 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Richarda Šmídu a Annu Zimmermannovú.  

Za zapisovateľa určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú. 
    

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

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

 
Starosta dal spoločne hlasovať za členov návrhovej a mandátovej komisie. 

 
Hlasovanie č. 1:  za - 22,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení: Viliam Beňo, Andrej Dobránsky a  
Pavol Železník    
 
mandátovú komisiu v zložení:  Jozef Filipko, Ladislav Kuczik a  
Natália Novitzká. 

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

 
Starosta predstavil zamestnancov MÚ – p. Románovú, Ďurčanskú a Kacsmarikovú, 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 na doplnenie programu o bod Prerokovanie pozastavených uznesení č. 84, 

85 a č. 87 a navrhol zaradiť ho ako bod 3.1.  
 

Poslanec Filipko podal návrh na doplnenie programu o bod Stanovisko MZ k žiadosti obyvateľov 
Čermeľskej cesty o zníženie povolenej rýchlosti a navrhol zaradiť ho ako bod 3.2. 
 

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

 
Hlasovanie za doplnenie programu o bod 3.1. –  Prerokovanie Uznesení č. 84, 85 a č. 87 prijatých na 

XII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 18.4.2012, ktorých výkon bol pozastavený. 
 

Hlasovanie č. 2:  za - 22,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  
 Navrhovaný bod 3.1. bol zaradený do programu rokovania. 
 

 

Hlasovanie za doplnenie programu o bod 3.2. - Stanovisko miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 
k žiadosti obyvateľov Čermeľskej cesty o zníženie povolenej rýchlosti.   

 

Hlasovanie č. 3:  za - 20 ,  proti – 0 ,  zdržal sa – 2.  
 Navrhovaný bod 3.2. bol zaradený do programu rokovania. 
 
 

Starosta Gaj dal hlasovať o celom programe XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sever so zapracovanými doplňujúcimi návrhmi.  

 

 Hlasovanie č. 4:  za - 22,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 
  program rokovania bol schválený. 
 
 

Uznesenie:  MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XIII. zasadnutia MZ MČ Košice – 
Sever v znení: 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

3. Schválenie programu rokovania 
3.1. Prerokovanie Uznesení č. 84, 85 a č. 87 prijatých na XII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

 dňa 18.4.2012, ktorých výkon bol pozastavený 
3.2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever k žiadosti obyvateľov Čermeľskej 

       cesty o zníženie povolenej rýchlosti   
4. Rôzne 

5.   Záver 

 
 

3.1. Prerokovanie Uznesení č. 84, 85 a č. 87 prijatých na XII. zasadnutí Miestneho 
       zastupiteľstva dňa 18.4.2012, ktorých výkon bol pozastavený 

 

Tento bod rokovania uviedol poslanec Beňo a navrhol, že prednesie text uznesení prijatých na XII. 
zasadnutí MZ, ktorých výkon bol starostom pozastavený a bude sa o nich hlasovať. 
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Uznesenie č. 84/2012  z XII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
schvaľuje 
 
úpravu „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami“ v bode 4 § 23 časť VII. 
nasledovne:  
 
Štatutárny zástupca v súlade s § 11 ods. 4 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 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 k tomuto bodu diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, diskusiu uzatvoril. 

 
Starosta dal hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 22 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 5:   za - 20,  proti – 0,  zdržal sa – 2, 

    Uznesenie č. 84/2012 bolo potvrdené. 
 

 

 
Uznesenie č. 85/2012 z XII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever  
 

ukladá 
 
prednostovi Miestneho úradu MČ Košice – Sever zabezpečiť zriadenie „Rodinného centra“ 
v Dennom centre, Obrancov mieru č. 2 v spolupráci s občianskym združením Rodinné 
centrum Stonožka – Košice, podľa projektu, ktorý je prílohou tohto uznesenia. 
 
Termín:   15.5.2012 
Zodpovedný:   prednosta MÚ MČ Košice – Sever 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a ujal sa slova. Miestny úrad chce vytvoriť materské centrum 

v Dennom centre na Obrancov mieru č. 2, avšak v suteréne. Z hľadiska transparentnosti – občianske 
združenie Stonožka so starostom nerokovalo, v meste funguje niekoľko organizácií – Stonožka, 

Haliganda, Radosť, Delfín. Poslanci sa nezaoberali otázkou nákladov spojených s tým, kto bude  
rodinné centrum ráno otvárať, kto bude čistiť koberce, toalety a nevyčlenili nato žiadne prostriedky. 

Podľa jeho názoru, sú pre účel zamýšľaný poslancami vhodnejšie priestory na Mieri.  

 
O slovo sa prihlásil prednosta MÚ – starosta sa domnieva, že uznesenie, ktoré bolo prijaté, je 

protizákonné, lebo miestne zastupiteľstvo určilo občianske združenie, s ktorým má mestská časť 
spolupracovať. Uznesením ukladá úlohy prednostovi, čo zastupiteľstvu neprislúcha. Ďalej sú tu 

praktické otázky – pokiaľ nenájdeme financie na prevádzku Senior domu, nie je možné toto uznesenie 
naplniť. Správca p. Boldi, ktorý zabezpečuje celú prevádzku Senior domu, ústne oznámil, že chce 

ukončiť k 30.6.2012 svoj zmluvný vzťah, to znamená, že od 1.7. nebude mať kto Senior dom otvoriť. 

Zástupkyňa občianskeho združenia Stonožka neprišla do dnešného dňa na úrad, neinformuje sa, nemá 
skutočný záujem, starosta ani prednosta nemajú partnera na komunikáciu. 
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Poslanec Beňo dal procedurálny návrh, aby sa diskusia ukončila. 

Starosta dal o procedurálnom návrhu hlasovať, prítomných pri hlasovaní bolo 22 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 6:   za - 20,  proti – 2,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Starosta ukončil diskusiu k tomuto uzneseniu a dal hlasovať o prednesenom návrhu Uznesenia č. 
85/2012. Prítomných pri hlasovaní bolo 22 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 7:   za - 19,  proti – 0,  zdržal sa – 3, 

    Uznesenie č. 85/2012 bolo potvrdené. 
       

 
 
Uznesenie č. 87/2012  z XII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

ukladá 
 

prednostovi Miestneho úradu MČ Košice - Sever, aby vyhotovil prehľad používanej 
výpočtovej techniky na MÚ Košice – Sever. 
 
Obsah prehľadu: 
PC 

1. oddelenie, na ktorom sa používa 
2. názov, resp. označenie procesoru 
3. veľkosť RAM 
4. veľkosť HDD 

 
T: do najbližšieho zasadnutia miestnej rady  
Z: prednosta MÚ 
 

Starosta otvoril diskusiu, prednosta doplnil, že napriek tomu, že starosta toto uznesenie nepodpísal, 
materiál je spracovaný a pripravený na rokovanie miestnej rady. Starosta diskusiu ukončil. 

 
Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu, prítomných pri hlasovaní bolo 22 poslancov.  

 
Hlasovanie č. 8:   za - 22,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    Uznesenie č. 87/2012 bolo potvrdené. 
       

 

 
3.2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever k žiadosti obyvateľov 

       Čermeľskej cesty o zníženie povolenej rýchlosti   

 
Tento bod uviedol poslanec Filipko – o tomto probléme rokovali na zastupiteľstve v apríli, úrad vykonal 

nejakú aktivitu, záležitosť sa nedotiahla, občania napísali žiadosť a adresovali ju poslancom. Rokovala 
o tom Komisia dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia.  

 
Prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
 
podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov 
 

1. vyjadruje podporu žiadosti skupiny občanov z Čermeľskej cesty adresovanej poslancom 
miestneho zastupiteľstva podanej mestskej časti dňa 24.5.2012 vo veci prijatia opatrení na 
riešenie zníženia povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste 

 
2. žiada prednostu MÚ, aby zabezpečil všetky aktivity zo strany mestskej časti voči  

kompetentným orgánom a inštitúciám smerujúce k zníženiu povolenej rýchlosti na Čermeľskej 
ceste na 40 km/hod. v úseku, ako to žiadajú občania v žiadosti. 

 
T: do 30.6.2012  
Z: prednosta MÚ 
 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, prihlásil sa poslanec Skalický - myslí si, že vodiči, ktorí tam 
chodili 80-kou, tam budú chodiť 80-kou aj naďalej, pomohli by častejšie kontroly policajtov, keby 

vodiči vedeli, že tam policajti merajú rýchlosť ako na ul. Watsonovej, každý by chodil predpísanou 
rýchlosťou. 

 
Vyjadril sa p. Hučko z oddelenia rozvoja mestskej časti - táto problematika bola prejednávaná v 

dispečingu dopravného značenia na Magistráte mesta Košice a 40-ka nebola odsúhlasená, pri 

poslednej zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách došlo k tomu, že rýchlosť sa v 
celom meste znížila na 50 km/hod. Vzhľadom na opätovnú žiadosť občanov aj na prejednanie 

v Komisii dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia, mestská časť skompletizuje podanie so 
svojím stanoviskom a zašle na Magistrát na prerokovanie a schválenie. 

 

Poslanec Gürtler sa opýtal poslanca Filipka ako poslanca mestského zastupiteľstva, z akého dôvodu by 
mali vyjadrovať podporu občanom, keď o tejto veci rozhoduje Magistrát, vyjadrovať podporu by mali 

v právne relevantnej forme a zmysluplne. 
Poslanec Filipko reagoval, že v zmysle zákona o obecnom zriadení, poslanec sa má zaoberať podnetmi 

občanov a má právo predkladať návrhy na riešenie. 

 
Poslanec Kalanin podal návrh na ukončenie diskusie. 

 
Poslanec Kuczik poukázal, že popri Čermeľskej ceste je cyklistický chodník smerom na Bankov, kde 

dochádza ku kolíziám, v žiadosti by bolo dobre upozorniť na tento skutkový stav, bolo by tam treba 
osadiť nejakú informatívnu značku, lebo mnohí vodiči si myslia, že sú už mimo mesta. 

 

Poslankyňa Miklošová sa vyjadrila, že podporí prečítané uznesenie, bola svedkom smrteľnej dopravnej 
nehody na Čermeľskej ceste a je načase, aby sa kompetentní zamysleli. 

  
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Kalanina, aby bola diskusia ukončená. Prítomných pri 

hlasovaní bolo 22 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 9:   za - 19,  proti – 2,  zdržal sa – 1, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
       
Starosta diskusiu k tomuto bodu uzatvoril  a požiadal poslanca Beňa, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Sever 
 
podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov 
 

1. vyjadruje podporu žiadosti skupiny občanov z Čermeľskej cesty adresovanej 
poslancom miestneho zastupiteľstva podanej mestskej časti dňa 24.5.2012 vo veci 
prijatia opatrení na riešenie zníženia povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste 

 
2. žiada prednostu MÚ, aby zabezpečil všetky aktivity zo strany mestskej časti voči  

kompetentným orgánom a inštitúciám smerujúce k zníženiu povolenej rýchlosti na 
Čermeľskej ceste na 40 km/hod.  v úseku, ako to žiadajú občania v žiadosti. 

 
T: do 30.6.2012  
Z: prednosta MÚ 
 
Starosta dal o prečítanom návrhu hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 22 poslancov. 
 
 

Hlasovanie č. 10:   za - 19,  proti – 0,  zdržal sa –  3, 
    uznesenie bolo prijaté. 
 
Z rokovacej miestnosti odišli poslanci Kalanin a Dobránsky. 

 
 

4.  Rôzne 
 

Starosta Gaj otvoril diskusiu, prihlásil sa poslanec Skalický, chcel sa informovať o stavebnom konaní, 

ktoré v súčasnosti prebieha ohľadom ulíc Hrbová, Žľaby. Zaujíma ho, ako sa vyjadrila mestská časť 

ako účastník konania. Obidva projekty nerešpektujú dopravné danosti územia. Tí, ktorí riešia dopravu 
– 3 referáty na Magistráte a polícia, si presúvajú zodpovednosť medzi sebou. Stav je taký, že stavba je 

odsúhlasená, jediné nesúhlasné stanovisko dalo ÚHA kvôli predimenzovaniu dopravy 
a problematickému napojeniu na Žľaboch a Hrbovej.  

 

Poslankyňa Zimmermannová – na poslednom zasadnutí dňa 24.5.2012 zaujala Komisia dopravy, 
výstavby, investícií a životného prostredia stanovisko, že by nebolo rozumné súhlasiť s touto 

výstavbou.  
Vyjadril sa p. Hučko z oddelenia rozvoja mestskej časti –  na Hrbovej ide o 2 projekty, aktuálny je ten 

pri odbočke na Hrbovú, predošlé stanovisko k samotnému umiestneniu z r. 2011 bolo kladné, ďalšie 

konanie ohľadne infraštruktúry bude robiť špeciálny stavebný úrad, ktorý má na starosti pozemné 
komunikácie. Dostali sme novú žiadosť, prebieha nové konanie, mestská časť sa vyjadrí až 

v samotnom konaní. 
 

Poslanec Filipko – dal do pozornosti úradu, že teraz, keď prebieha ROEP v katastrálnom území 
Severné mesto, mestská časť by mohla požiadať v priebehu pripomienkového konania o pozemky 

neznámych vlastníkov a získať tak nejaký majetok. Žiadal túto skutočnosť preveriť. 

 
Prednosta MÚ - informoval o novej vízii miestneho úradu smerom k stavebným aktivitám, od 1.6.2012 

každá stavba stanoveného rozsahu bude zverejnená na webe, aby sa o nej občania dozvedeli včas. 
Pripomienky občanov a to aj tých, ktorí nie sú stavebným konaním dotknutí, spíšeme a budeme s nimi 

pracovať. V prípade, že budú opodstatnené, vydáme záporné stanovisko a postavíme sa na stranu 

občanov. 
 

Poslankyňa Zimmermannová – nemáme inú možnosť protestovať proti takýmto stavbám, poďakovala 
prednostovi za tento prístup, mestská časť musí sledovať požiadavky občanov a zastať sa ich. 

 
Poslanec Kuczik položil 2 otázky: Ako prebieha príprava záverečného účtu za rok 2011 a auditu? Na 

poslednej miestnej rade bolo prisľúbené, že to bude urobené v predstihu. 



Zápisnica zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever, konaného dňa 30.05.2012                              strana   
 
Overili: „podpísané“ 

8 

K záverečnému účtu sa vyjadril starosta – včera boli odovzdané miestnej kontrolórke všetky správy – 

správa audítora, výročná správa a hodnotiaca správa, poslancom budú zaslané mailom. Dňa 27.6.2012 

na plánovanom zasadnutí MZ bude predložený celý návrh. Požiadal o pochopenie, došlo k časovému 
sklzu z dôvodu, že odchádzala z úradu p. Dobošová a aj p. Tache, ktorá odchádza do dôchodku.  

 
Druhá otázka sa týkala regulácie pohybu psov na Aničke, ako prebieha príprava VZN? Na túto otázku 

odpovedal prednosta MÚ – v procese prípravy VZN sme sa zastavili pred riešením problému, kde na 

jednej strane je zámer čo najefektívnejšie a najprijateľnejšie regulovať pohyb psov a na druhej strane 
s tým súvisiace náklady spojené s výrobou množstva informačných tabúľ, na ktoré nie sú finančné 

prostriedky. Musíme pristúpiť k variante, ktorá nevystihne presne to, čo sme si želali. Diskusiou sa 
tento problém stále rozrastá. Doplnil ho starosta - samotná Anička je najšpecifickejšia zóna, chodia 

tam psíčkari z celého mesta. Ak urobíme veľmi prísne VZN na Severe, je s tým spojená veľká 
informovanosť pre psíčkarov z iných mestských častí. Aj v rámci mesta by sa malo niečo schváliť. 

Prednosta MÚ informoval, že minulý týždeň oslovili v spolupráci so Správou mestskej zelene Magistrát 

mesta Košice a požiadali o vyčlenenie finančných prostriedkov na koše na psie exkrementy. Správa 
mestskej zelene je ochotná ich vyprázdňovať. Starosta doplnil, že má dohodnuté stretnutie so 

starostom obce Ťahanovce p. Nigutom, budú riešiť problém s pozemkami, či tam možno urobiť nejaké 
oplotenie. 

 

Starosta informoval miestne zastupiteľstvo o rozpočtovom opatrení č. 1 z 15.5.2012 vykonanom v 
súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových opatreniach verejnej správy a v súlade so 

Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice – Sever.  Celá informácia bude 
poslancom zaslaná mailom. 

  
Starosta vykonal nasledovné rozpočtové opatrenie: 

1. zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 20 834 EUR na financovanie výdavkov spojených 

s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR 2012 
2. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu MČ Košice - Sever, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a výdavky, rozpočtové opatrenie vykonal starosta MČ vo výške 1,03 % 
schváleného rozpočtu MČ za rok 2012. 

 

Starosta oznámil, že od 1.1.2012 je Mestská časť Košice - Sever veľkou mestskou časťou. Má podľa 
údajov štatistického úradu vyše 20 300 obyvateľov, čím dochádza k zmene koeficientu pre 

odmeňovanie starostu a miestnej kontrolórky. To predstavuje u starostu spolu s odvodmi 5 279 EUR 
a u kontrolórky 502 EUR. Požiadal MZ, aby túto informáciu vzalo na vedomie a hľadalo zdroje na 

krytie týchto výdavkov. 

 
Prednosta MÚ zhrnul, čo nerieši rozpočtové opatrenie prijaté starostom – nerieši nové mzdové nároky, 

nerieši problémy, ktoré v závere roka vzniknú s chodom úradu, kde bude na energie chýbať 3-4 tis. 
EUR, nerieši odvoz odpadu z trhovísk – kde chýba 2.500 EUR, ktoré boli z rozpočtu škrtnuté.  

V rozpočte sú nevyriešené schodky – mzdy, ZOS, odpad a energie. 
 

Poslanec Ténai – osobne ho teší, že Sever sa stal veľkou mestskou časťou, že sa rozvíja, ale zaujíma 

ho vo vzťahu k podielovým daniam, ktoré mesto prerozdeľuje, či dôjde k spätnému prerozdeleniu 
podielových daní, ide o rozdiel asi o 800 obyvateľov. Tiež ho zaujíma, či úprava platu starostu 

a kontrolórky sa vykoná spätne a k akému dátumu sú platné čísla štatistického úradu. Musíme vedieť, 
ako sa nás to reálne dotkne, nielen na výdavkovej, ale aj na príjmovej strane. 

Vedúci ekonomického oddelenia a hospodárskej správy Luczy vysvetlil, že naša evidencia ohľadne 

počtu obyvateľov bola správna, štatistický úrad mal nesprávnu evidenciu. Po sčítaní ľudu došlo 
k tomu, že k 31.12.2011 sme mali počet obyvateľov 20 336. Platy budú upravené spätne k 1.1.2012.  

Podielové dane už boli prerozdelené na počet obyvateľov, k navýšeniu dôjde až v roku 2013. 
 

Poslanec Beňo namietal, že schvaľovať rozpočet je výlučnou kompetenciou miestneho zastupiteľstva. 
Aj keď bol príjem zo štátneho rozpočtu, domnieva sa, že starosta nemôže sám urobiť rozpočtové 

opatrenie, musí to schváliť zastupiteľstvo. 

Poslankyňa Zimmermannová – vrátila sa k výstavbe Hrbová, Žľaby, navrhla uznesenie, ktoré doplnil 
poslanec Skalický. 
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Poslanec Kuczik sa opýtal, prečo bolo miestne zastupiteľstvo zvolané na pracovný deň o 8.00 hod. 

ráno, môže to mať za dôsledok požadovanie refundácie mzdy poslancov zo strany ich 

zamestnávateľov. 
Odpovedal prednosta MÚ – v žiadosti poslancov o zvolanie neplánovaného miestneho zastupiteľstva 

nebol uvedený program rokovania, úrad nemá peniaze na vyplácanie nadčasov zamestnancom úradu, 
tento podnet dali odbory. 

 

Poslanec Beňo - podal procedurálny návrh na ukončenie bodu Rôzne. 
 

Poslankyňa Miklošová sa pýtala, či zorganizovanie Hokejového mestečka bola aktivita miestneho 
úradu, zaznamenala v médiách veľký ohlas, chce vedieť,  komu sa má poďakovať. 

 
Starosta zhodnotil, že sa k tejto téme môžu vrátiť na ďalšom zastupiteľstve, zmluva je na internete, 

mestská časť mala príjem z nájmu. 

 
P. Hučko z oddelenia rozvoja mestskej časti upozornil na konanie na Hrbovej - rozšírenie pre výstavbu. 

Prerokovanie zmien územného plánu HSA v rámci mesta bolo pozastavené a teraz je otvorené znova. 
Prebieha verejné pripomienkovanie, do 17.6.2012 každý môže podať pripomienky – poslanci, občania 

aj mestská časť. Miestne zastupiteľstvo výstavbu na Hrbovej schválilo, pokiaľ sú poslanci proti 

výstavbe, mali by to prejaviť. 
 

Poslankyňa Zimmermannová – prečítala návrh na uznesenie ohľadne výstavby na ul. Hrbová, Žľaby. 
Poslanec Skalický – reagoval na ul. Slovenskú a Hrbovú, keď sa o tom rozhodovalo, nesúhlasil s tým, 

upozornil na ďalšiu zmenu v územnom pláne - definovanie individuálnej bytovej zástavby, ktorá sa 
zvyšuje až na 5 podlaží. 

 

Poslanec Ténai – upriamil pozornosť na výstavbu v lokalite Botanická záhrada smerom k Čermeľu, je 
tam mnoho historických objektov, ktoré sa zo dňa na deň menia, je otázne, či na to majú stavebníci 

povolenie, treba zachovať historický ráz Severu aj pre budúcu generáciu. Spomenul tiež, že na 
Havlíčkovej 18 má vyrásť 5 – podlažná bytovka. 

 

Poslanec Gürtler – požiadavky voči mestu, aby dokázalo územným plánom zabrániť výškovým 
stavbám by mali predniesť poslanci Severu, ktorí sú poslancami v mestskom zastupiteľstve. Obrátil sa 

na poslanca Filipka a poukázal na to, že v čase, keď bol viceprimátorom a mal kompetencie, neriešil 
to. Je na zváženie, či nepoveriť poslancov mestskej časti, aby tento návrh predniesli na mestskom 

zastupiteľstve. 

 
Poslanec Skalický – mesto musí cítiť pri zmene územného plánu tlak verejnosti. 

 
Poslanec Košičan – historický objekt je len ten, ktorý je zapísaný v zozname pamiatkovo chránených 

objektov, tieto do zoznamu zapisuje Ministerstvo kultúry SR. 
 

Poslanec Filipko – reagoval na poslanca Gürtlera, nebráni sa tomu, aby bol poverený predniesť návrh 

na mestskom zastupiteľstve, mestské zastupiteľstvo bude rokovať 18. júna, ešte nemohol vystúpiť 
v tejto veci. 

 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Železník a poslankyňa Novitzká. 

 

Poslanec Filipko reagoval na poslanca Gürtlera a požiadal ho, aby si odpustil takéto konštrukcie. 
Viceprimátorom bol od januára 2007 do augusta 2008, zmena územného plánu je dlhodobý proces 

a vyprosuje si, aby ho poslanec Gürtler obviňoval. Požiadal starostu, aby ukončil túto diskusiu. 
 

Poslankyňa Zimmermannová – rozprúdila sa užitočná diskusia, keď sme sa zjednotili v myšlienke, tak 
postupujme podľa toho, tlačme na mesto, aby sa zaoberalo územným plánom a riešilo ho tak, aby sa 

také veci nestávali. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil. 
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Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 
 

nesúhlasí  
 
s výstavbou bytových domov na uliciach Hrbová, Žľaby vzhľadom na dopravnú situáciu  a 
v zmysle vyjadrenia ÚHA mesta Košice. 
 
Starosta dal hlasovať. Prítomných pri hlasovaní bolo 18 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11:   za - 18,  proti – 0,  zdržal sa – 0, 

    uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5.  Záver 

 

 
Starosta Gaj ukončil rokovanie XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Všetkým poslancom   

poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial im pekný deň. 
 

Košice, 30.05.2012 
 

 

Zapísala:  
 

Iveta Pankovičová     „podpísané“ 
Zapisovateľka  

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

 
 

Zápisnicu overili: 
               

Richard Šmída      „podpísané“ 

poslanec 
                                                                  ................................................... 

 
 

 
Anna Zimmermannová     „podpísané“ 

poslankyňa 

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

 
 

Jaroslav Polaček     „podpísané“ 

prednosta 
                                                                  ................................................... 

 
 

Marián Gaj       „podpísané“ 
starosta 

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

 
 


