Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XV. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 24.09.2021

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 24.09.2021
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

piatok 24. september 2021, 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
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová

Ďalší prítomní:

Ing. Pavol Gallo – kontrolór MČ (ďalej len „kontrolór MČ“)
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

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

Uznesenie:

MR zvolila návrhovú komisiu v zložení zástupca starostu Ing. Jozef
Filipko

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania XV. 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.
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 XV. zasadnutia
MR MČ Košice – Sever v tomto znení:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z XIV. zasadnutia MR
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5.
6.
7.
Hlasovanie:

Informácie o XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Sever
Rôzne
Záver

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z XIV. zasadnutia MR
Predsedajúci informoval, že na XIV. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia. Z uznesení MR č. 43 a
44/2021 nevyplývali 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 XIV. zasadnutia MR
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Informácie o XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že materiály na XVI. zasadnutie MZ MČ boli zaslané poslancom MZ. Zároveň
otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Tomášová informovala, že na predmetnom zasadnutí MZ MČ Košice – Sever bude
navrhnutý nový bod programu s názvom „Zmeny v komisiách MZ MČ Košice – Sever“ z dôvodu, že
členka Komisie rozvoja MZ požiadala o ukončenie členstva z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Členovia MR ďalej diskutovali o jednotlivých bodoch programu XVI. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever.
Bod 6. „Správa miestneho kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
od 1. mája 2021“
Kontrolór MČ informoval, že hlavnou náplňou kontrolnej činnosti bolo vykonanie kontroly VZN MČ.
Odporučil prehodnotiť VZN MČ Košice – Sever (novelizovať, príp. aj zrušiť VZN).
Bod 8. „Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 (3. Rozpočtové
opatrenie“.
Predsedajúci informoval, že Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 23.09.2021 odporučila schváliť
predložený „Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021.
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Bod 9. „Informácia o prevode nehnuteľnosti – bývalých Detských jaslí na Gerlachovskej ulici č. 10
v Košiciach mestu Košice“
Predsedajúci uviedol, že dňa 29.06.2021 bola s mestom Košice podpísaná kúpna zmluva. Následne
mesto Košice uhradilo MČ kúpnu cenu a bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Kontrolór MČ informoval, že mesto Košice do prípravy rozpočtu na rok 2022 zahrnulo už aj náklady
a výdavky na projektovú dokumentáciu predmetného objektu.
Bod 10. „Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025“
Predsedajúci uviedol, že ide o technickú záležitosť predlženia uvedeného programu na obdobie do
31.12.2021, kvôli projektom a grantom do ktorých sa MČ zapája.
Zástupca starostu Filipko informoval, že existuje aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ
Košice – Sever na roky 2008/2009.
Bod 11. „Informácia zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov MZ MČ Košice – Sever“
Pán Török informoval, že Komisia na ochranu verejného záujmu vyhodnotila oznámenia a vysvetlenia
verejných funkcionárov MČ za rok 2020 a skonštatovala, že sú v súlade so zákonom.
Bod 12. „Voľba prísediacich OS Košice I na volebné obdobie r. 2022 – 2025“
Pán Török informoval, že záujem vykonávať funkciu prísediaceho z určeného počtu 20 prísediacich vo
volebnom období 2022 – 2025 prejavilo 7 občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obvode súdu. K týmto
záujemcom MČ Košice – Sever vyžiadala kladné vyjadrenie predsedu Okresného súdu Košice I.
Bod 13. „Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever“
Predsedajúci informoval, že na zasadnutie MZ MČ sú pripravené návrhy uznesení, ktorým sa odporúča
vydať kladné stanoviská k projektovým dokumentáciám pre účely stavieb: a) POLYANKA, ulica pod
Šiancom, b) Bytové domy s polyfunkciou, Študentská, Košice, c) Rodinný dom – prestavba,
nadstavba, Košice, Národná trieda 10, d) Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na
jednotku rýchleho občerstvenia, Urbánkova ul. 70, e) Terasový rodinný dom na Suchodolinskej ulici.
a tiež ohľadom projektu „Tlačiarne“.
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 príprave XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever.
Predsedajúci následne dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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6. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Tomášová sa informovala, či bolo prijaté uznesenie MsZ mesta Košice ohľadom zámeny
cirkevných pozemkov – „Farnosť Podhradová“.
Predsedajúci odpovedal, že na ostatné zasadnutie MsZ mesta Košice, nebol zaradený predmetný bod
programu.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel tento bod.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XV. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 24.09.2021

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Mgr. Martin Rogovský

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

Ing. Mária Tomášová

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

Ing. František Ténai, MBA, starosta

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