Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XI. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 14.12.2020

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 14.12.2020
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 14. december 2020, od 14.00 hod. do 14.30 hod.

Rokovanie MR vedie:

Ing. František Ténai, MBA – starosta (ďalej len „predsedajúci“)

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Ing. Jozef Filipko
Monika Kokošková
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová

Ďalší prítomní:

Ing. Pavol Hanušin – kontrolór MČ
Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril XI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (ďalej len „MR“) a privítal
prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia MR sú prítomní štyria členovia a MR je
uznášania schopná.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa Mgr. Ladislava Töröka. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Moniku Kokoškovú a poslankyňu Ing. Máriu Tomášovú.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie zástupcu starostu Ing. Jozefa Filipka a poslanca Mgr.
Martina Rogovského, následne dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie:

MR zvolila návrhovú komisiu v zložení zástupca starostu Ing. Jozef
Filipko a poslanec Mgr. Martin Rogovský

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania XI. zasadnutia MR a požiadal členov, aby sa
vyjadrili, či majú návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Žiadne návrhy na doplnenie alebo
zmenu programu podané neboli. Predsedajúci ukončil diskusiu.
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Predsedajúci dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý bol zaslaný členom a aj zverejnený na
webovej stránke MČ.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice – Sever schvaľuje program XI. zasadnutia
MR MČ Košice – Sever v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hlasovanie:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z X. zasadnutia MR
Informácia z 9. zasadnutia Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ
Košice - Sever
Informácia o XII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Sever
Rôzne
Záver

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

4. Správa o plnení uznesení z X. zasadnutia MR
Predsedajúci informoval, že na X. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia. Z uznesení MR č. 31 a
32/2020 nevyplývajú žiadne povinnosti ani termíny plnenia. Zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z X. zasadnutia MR
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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5. Informácia z 9. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever

Predsedajúci uviedol, že dňa 3.12.2020 zasadala Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever (ďalej len „Komisia“). Zároveň otvoril diskusiu
k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že Komisia prevzala od povereného zamestnanca MÚ neotvorené obálky
v počte 16 ks., ktoré obsahovali oznámenia verejných funkcionárov MČ za rok 2019. Komisia následne
obálky otvorila a oznámenia verejných funkcionárov skontrolovala. Komisia po preverení oznámení
skonštatovala, že oznámenia boli v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejných
funkcionárov a ďalšie vysvetlenia od verejných funkcionárov žiadať nebude.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu z 9. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6. Informácia o XII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že materiály na XII. zasadnutie MZ MČ boli zaslané všetkým poslancom MZ.
Zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková sa informovala ohľadom volebného obdobia r. 2018 – 2021, pre voľby
prísediacich Okresného súdu Košice I.
Pán Török uviedol, že predseda Okresného súdu Košice I rozhodol, že na volebné obdobie rokov 2018,
2019, 2020 a 2021 môže MČ Košice – Sever zvoliť 28 prísediacich. MČ Košice – Sever v súčasnosti má
zvolených 18 prísediacich a do konca volebného obdobia je možné stav prísediacich doplniť.
Predsedajúci informoval, že sa plánuje doplniť program rokovania XII. zasadnutia MZ o bod 13.1 –
Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu nehnuteľností vo vlastníctve MČ Košice – Sever. Ide
o objekt bývalých Detských jaslí na Gerlachovskej ulici č. 10. MČ Košice – Sever nadobudla uvedený
objekt do vlastníctva od mesta Košice za kúpnu cenu vo výške 30 084,23 eur. MČ Košice – Sever
technicky zhodnotila objekt o 3 666,68 eur. Objekt sa v súčasnej dobe nevyužíva a je vhodný na účely
vytvorenia sociálneho zariadenia pre seniorov. Predmetný zámer bol podporený aj prieskumom medzi
obyvateľmi MČ.
Poslanec Rogovský sa opýtal na záruky od mesta Košice, či sa po odkúpení objektu bude využívaný na
deklarovaný sociálny účel, na časový horizont rekonštrukcie objektu a či sa klienti ZOS Ťahanovské
riadky presunú do novovytvoreného zariadenia.
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Predsedajúci informoval, že osobitný zreteľ predaja, a to vytvorenie zariadenia poskytujúceho služby
pre seniorov bude uvedený aj v kúpnej zmluve. O časovom horizonte rekonštrukcie sa rokuje s
mestom a na budúci rok sa už plánuje obstarať projekt. O umiestnení klientov rozhoduje výlučne
mesto.
Poslankyňa Tomášová sa informovala, či MČ neuvažovala o výstavbe malometrážnych bytov
a poukázala na malometrážne byty v MČ Košice - Juh.
Zástupca starostu Filipko odpovedal, že je urgentnejší záujem o zariadenia sociálnej služby ako
o malometrážne byty. Súčasne dodal, že mu je veľmi ľúto, že MČ príde o uvedený objekt, lebo si
uvedomuje koľko síl MČ to stálo. Na druhej strane je si toho vedomý, že mesto Košice má väčšie
možnosti zrealizovať zámer vybudovať požadované zariadenie sociálnej služby.
Poslankyňa Kokošková podotkla, že MČ ale stále nebude mať istotu, že sa klienti zariadenia ZOS
Ťahanovské riadky, premiestnia do nového zariadenia.
Predsedajúci informoval, že objekt ZOS Ťahanovské riadky, nie je úplne vyhovujúci na svoj terajší
účel. Prestavbou zariadenia, by sa aj tak zredukoval počet klientov zo súčasných 15 na 9. MČ má ale
záväzok voči zamestnancom, klientom a aj mestu Košice a urobí všetko preto, aby sa klientom
zabezpečila čo najlepšia sociálna služba.
Predsedajúci navrhol k zámeru predať nehnuteľnosti, prijať uznesenie MR.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
MZ MČ Košice - Sever prerokovať a schváliť zámer a spôsob prevodu nehnuteľností vo
vlastníctve MČ Košice - Sever
Predsedajúci následne dal hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 1

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informácie o XII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever.
Predsedajúci následne dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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6. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel tento bod.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XI. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 14.12.2020

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

„podpísané“
...................................................

Zápisnicu overili:
Monika Kokošková

„podpísané“
....................................................

Ing. Mária Tomášová

„podpísané“
....................................................

Ing. František Ténai, MBA, starosta

„podpísané“
......................................................
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