Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XVI. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 20.12.2021

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 20.12.2021
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 20. december 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:

Ďalší prítomní:

Monika Kokošková
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová
Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril XVI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (ďalej len „MR“) a privítal
prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia MR sú prítomní traja členovia. Zástupca
starostu Ing. Jozef Filipko sa ospravedlnil zo zasadnutia. 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 poslankyňu Moniku Kokoškovú.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslanca Mgr. Martina Rogovského, následne dal o tomto
návrhu hlasovať.

Uznesenie:

MR zvolila návrhovú komisiu v zložení poslanec Mgr. Martin
Rogovský

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania XVI. 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.
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Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Uznesenie:

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

Hlasovanie:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z XV. zasadnutia MR
Informácie o XVII. 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 XV. zasadnutia MR
Predsedajúci informoval, že na XV. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia. Z uznesení MR č. 45 a
46/2021 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 XV. 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 XVII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci informoval, že materiály na XVII. zasadnutie MZ MČ boli zaslané poslancom MZ. K
návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2022 – 2024 (ďalej len návrh
programového rozpočtu) uviedol, že je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.
Návrh programového rozpočtu prerokovali príslušné komisie MZ MČ Košice – Sever a navrhli ho
schváliť. K návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2021 uviedol, že je spracovaný po
analýze príjmov a výdavkov MČ a po zohľadnení skutočného vývoja v príjmovej oblasti a očakávaným
výhľadom do konca roka 2021. Na účet MČ boli zaslané aj finančné prostriedky z MPSVaR SR vo výške
199 104 €, čo je tiež potrebné zapracovať do rozpočtu MČ na rok 2021.
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
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Poslankyňa Kokošková sa informovala ohľadom stavebného konania „IBV Armeria“ lokalita Pod
Bankovom, že či sú splnené všetky požiadavky od mesta Košice a či v predmetnej lokalite bol
realizovaný geologický prieskum.
Predsedajúci odpovedal, že na zasadnutie MZ je pripravený návrh uznesenia MČ v ktorom sa odporúča
vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania „Armeria
infraštruktúra“ a umiestnenia stavby „IBV Armeria“ lokalita Pod Bankovom. Konkrétne podmienky pre
predmetné stavebné konania určuje stavebný úrad, ktorý o nich aj rozhodne. Úlohou MČ v tomto
procese je iba zaujať stanovisko (súhlasí/nesúhlasí) so stavebnou aktivitou.
Poslankyňa Tomášová sa opýtala, či okrem „Bezpečnostného projektu ZŠ Tomášikova“ nie je potrebné
aj k iným stavebným aktivitám MČ schváliť samostatné uznesenia?
Predsedajúci odpovedal, že ku „Bezpečnostného projektu ZŠ Tomášikova“ je preto potrebné schváliť
samostatné uznesenie, aby zástupcovia MČ mohli urýchlene rokovať a riešiť situáciu ohľadom
vytvorenia nového výjazdu z Tomášikovej ulice na Národnú triedu. Stanoviská k ostatným stavebným
aktivitám sú navrhnuté v jednom uznesení.
K stavebným aktivitám:
 „INS FTTH KE PALO 00 Čermeľ – optická sieť“, lokalita Prielohy,
 „IBV Armeria“, lokalita Pod Bankovom a
 „Armeria infraštruktúra“, lokalita Pod Bankovom
sa odporúča vydať kladné stanovisko.
K stavebnej aktivite:
 „Bytový dom Čermeľ“ Čermeľská cesta
sa odporúča vydať záporné stanovisko.
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 XVII. zasadnutí 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.
6. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková sa informovala, ohľadom vybavovania jej žiadosti na riešenie parkovania v
lokalite ulíc Tolstého/Tomášikova.
Predsedajúci odpovedal, že predmetnú žiadosť rieši Oddelenie rozvoja MČ, ktoré bude o stave
vybavovania veci informovať.
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Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel tento bod.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XVI. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 20.12.2021

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Monika Kokošková

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

Ing. Mária Tomášová

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

Ing. František Ténai, MBA, starosta

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