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Prílohy:         Pozvánka na zasadnutie MR 

  Listina prítomných z 15.6.2016  
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania:       streda 15. jún 2016, od 7.30 hod. do 8.30 hod. 

 
Rokovanie MR viedol  Marián Gaj – starosta (ďalej len predsedajúci) 

 

Počet  členov MR:  4 
 

Prítomní členovia MR Jozef Filipko  
na začiatku rokovania: Erik Haľko                                              

    Peter Kalanin 
                                      

          

                                              
Ďalší prítomní:  Pavol Hanušin – kontrolór MČ 

    Matúš Háber – prednosta MÚ 
    Miroslav Hudák – zamestnanec MČ 

    Agnesa Bogačevičová – zamestnanec MČ 

    Ladislav Török – zamestnanec MČ  
     

 
Priebeh rokovania: 

 
 

1.  Otvorenie zasadania 

 
Predsedajúci otvoril XVI. zasadnutie MR a privítal prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia 

rokovania MR sú prítomní traja členovia a MR je uznášania schopná. Poslankyňa Zimmermannová sa 
zo zasadnutia ospravedlnila.  

 

 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ladislava Töröka, zamestnanca MČ. Za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Filipka a Kalanina.  

 
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslancov Filipka a Haľka a následne dal o tomto návrhu 

hlasovať.  
 

Uznesenie: MR MČ Košice - Sever zvolila návrhovú komisiu v zložení Filipko a Haľko 
 

Hlasovanie:  za  -3,  proti – 0,  zdržal sa - 0 
 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 
   

3. Schválenie programu rokovania 

    
Predsedajúci otvoril diskusiu k predloženému programu.  

 
Poslanec Filipko sa informoval, či v súvislosti so závermi z posledného rokovania Komisie sociálnej 

bude doplnenie programu rokovanie MR. 
 

Poslanec Kalanin uviedol, že o záveroch z rokovania Komisie sociálnej bude informovať v bode Rôzne. 

 
Ďalšie návrhy do diskusie a na zmenu programu neboli. 
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Predsedajúci uzavrel diskusiu a dal hlasovať o programe XVI. rokovania MR MČ Košice – Sever. 

                                                 
                                 
Uznesenie:      MR MČ Košice – Sever schvaľuje program XVI. rokovania MR MČ Košice – 

Sever v tomto znení: 
 

1.    Otvorenie zasadnutia 
2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej                  
         komisie 
3.    Schválenie programu rokovania                                                                
4.    Správa o plnení uznesení z XV. zasadnutia MR                               
5.    Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –  

   Sever 
6.    Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 51/2016 o poskytovaní dotácií 

   z rozpočtu MČ Košice - Sever; návrh zmeny Programového  
   rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 

7.    Návrh Prílohy č. 2 k VZN č. 47 o podmienkach predaja výrobkov  
   a poskytovania služieb na trhových miestach na území MČ  
  Košice – Sever – Trhový poriadok pre príležitostné trhy konané 
  v MČ Košice - Sever   

8.    Návrh na zrušenie VZN č. 33 o reklamných, informačných a  
  propagačných zariadeniach na území Mestskej časti Košice -  
  Sever (nariadenie o reklame) 

9.   Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2015 
10.   Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice –  

  dokončené parkoviská a detské ihriská   
11.   Rôzne                                        
12.    Záver  

 
 Hlasovanie:  za  - 3,  proti – 0,  zdržal sa - 0 
 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 
 

4.  Správa o plnení uznesení z XV. zasadnutia MR 

 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Pán Török informoval, že na XV. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia. Z uznesení nevyplývala 

žiadna povinnosť ani termín plnenia.     
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu. 
 
Poslanec Haľko 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. 
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Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 
5.  Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

Prednosta Háber informoval o plnení uznesení MZ a o návrhoch na ďalší postup. 
 

Poslanec Filipko navrhoval ponechať v platnosti Uznesenie MZ č. 76/2015 ohľadom vytvorenia 
parkovacích miest na Lomnickej ulici z dôvodu záujmu obyvateľov príslušnej lokality. 

 
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu uznesenia. 

 
Poslanec Haľko predkladá návrh uznesenia. 

 
Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

   berie na vedomie  
 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever a odporúča  
ju predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever  
na základe návrhov Miestnej rady MČ Košice - Sever  
 

Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode. 

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

 
Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 
6. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 51/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - 

Sever; návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 
 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Prednosta Háber uviedol, že na základe predloženého VZN bude možné realizovať opravy a údržby 

detských ihrísk a chodníkov na území MČ Košice – Sever tak, aby nebol porušený zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V minulosti sa táto problematika riešila formou 

uzatvárania zmlúv o spolupráci a finančnej spoluúčasti, čo bola bežná aplikačná prax aj v iných 
mestských častiach v meste Košice. 

 

Poslanec Kalanin sa informoval ohľadom finančného krytia na predmetné dotácie. Zároveň oboznámil 
MR s tým, že Komisia sociálna sa vyslovila za pokračovanie projektu Komunitného centra, prípadne aj 

s vlastným zamestnancom MČ, ak by v rozpočte na tento účel boli finančné prostriedky.    
 

Predsedajúci uviedol, že mesto Košice na opravu a údržbu detských ihrísk a chodníkov poskytne 

účelový transfer, zároveň aj v Programovom rozpočte MČ sú na to vyčlenené finančné prostriedky. 
Dotácia sa môže poskytnúť iba tomu, kto má vzťah k predmetným pozemkom vo vlastníctve mesta 

Košice. 
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu uznesenia. 

 
Poslanec Haľko predkladá návrh uznesenia. 
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Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

   odporúča  
 

a) starostovi MČ Košice – Sever predložiť návrh VZN MČ Košice – Sever č. 
51/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice – Sever na najbližšie 
zasadnutie MZ MČ Košice – Sever, 

b) Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever schváliť VZN MČ Košice – Sever č. 
51/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice – Sever, 

c) Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever schváliť zmenu Programového 
rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 (4. rozpočtové opatrenie), 

d) Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever schváliť zmenu Uznesenia MZ MČ 
Košice – Sever č. 150/2016 (bod 2)  

  
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode. 
 

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

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 
 

7.  Návrh Prílohy č. 2 k VZN č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach na území MČ Košice – Sever – Trhový poriadok pre príležitostné 

trhy konané v MČ Košice - Sever 
 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 
Pani Bogačevičová uviedla, že Príloha č. 2 k VZN č. 47 bola pripravená v súlade s ustanovením 5 ods. 

1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach, zároveň sa však plní aj opatrenie kontrolóra MČ. Príloha č. 2 obsahuje vymedzenie 

príležitostného trhu, určenie priestranstva, trhové dni, čas predaja, druh sortimentu, podmienky 

predaja, určenie nájomného a pod. 
 

Poslanec Filipko informoval o záveroch z rokovania Komisie rozvoja MČ k tomuto materiálu. Komisia 
navrhla doplniť aj iné priestranstvá na konanie príležitostných trhov a to: Trhovisko pri OC Merkúr, 

Trhovisko pri OC Podhradová a parkovisko pred budovou Amfiteátra. Ďalej odporúča, aby v § 1 bod 3 

písm. c) a d) sa slová „maximálne“ nahradili slovami „spravidla“ z dôvodu flexibilnejšej úprave 
predloženého dokumentu.  

 
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Haľko predkladá návrh uznesenia. 

 
Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

   odporúča  
 

a) starostovi MČ Košice – Sever predložiť návrh Prílohy č. 2 k VZN č. 47 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území MČ Košice – Sever – Trhový poriadok pre príležitostné trhy konané 
v MČ Košice – Sever na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice - Sever, 

b) Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť Prílohu č. 2 
k VZN č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území MČ Košice – Sever – Trhový poriadok pre 
príležitostné trhy konané v MČ Košice - Sever 
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Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode. 

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

 
Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 
8.  Návrh na zrušenie VZN č. 33 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 

na území Mestskej časti Košice – Sever (nariadenie o reklame) 
 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Pán Török uviedol, že z dôvodu nesúladu VZN č. 33  o reklamných, informačných a propagačných 

zariadeniach na území MČ Košice – Sever s platnými právnymi predpismi sa navrhuje jeho zrušenie. 
MČ Košice – Sever nedisponuje kompetenciami v tejto oblasti a nerozhoduje o zaujatí verejného 

priestranstva, preto sa ustanovenia predmetného VZN nerealizujú.  
 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu uznesenia. 
 
Poslanec Haľko predkladá návrh uznesenia. 
 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

   odporúča  
 

na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever zrušiť VZN 
mestskej časti Košice – Sever č. 33 o reklamných, informačných a propagačných 
zariadeniach na území MČ Košice - Sever 
 

Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode. 
 

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

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 
 

9.  Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2015 
 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu, zároveň informoval o zasadnutí Komisie finančnej zo dňa 
14.6.2016 a jej záveroch k tomuto bodu. Z 14 členov Finančnej komisii boli na zasadnutí prítomní iba 

4 členovia, ktorí po informáciách prednostu MÚ a kontrolóra MČ neprijali uznesenie k predloženému 

materiálu.  
 

Poslanec Filipko uviedol, že ostatné komisie MZ, ktoré prerokovali Záverečný účet MČ Košice – Sever 
za rok 2015 odporučili schváliť Záverečný účet bez výhrad. 

 

Kontrolór Hanušin informoval, že vo svojom stanovisku tiež odporučil schváliť Záverečný účet MČ 
Košice – Sever bez výhrad, aj keď došlo k nepatrným prekročeniam Programového rozpočtu MČ. 

 
Prednosta Háber uviedol, že niektoré kapitálové výdavky neboli čerpané z objektívnych dôvodov, napr. 

v Programe 5: Prostredie pre život na položke „Kamerový systém“ z dôvodu poskytnutia nižšej dotácie 
zo štátneho rozpočtu. MČ Košice – Sever namiesto požadovaných 16 000 eur dostala len 10 000 eur. 

 

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu uznesenia. 
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Poslanec Haľko predkladá návrh uznesenia. 

 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

   odporúča  
 

a) starostovi MČ Košice – Sever predložiť Záverečný účet MČ Košice – Sever za 
rok 2015 na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice – Sever, 

b) Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť Záverečný 
účet MČ Košice – Sever za rok 2015  

c) Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever uzatvoriť výsledok hospodárenia 
bez výhrad 

  
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode. 

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

 
Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

10.  Prevod majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice – dokončené parkoviská a detské 
ihriská 

 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu, zároveň informoval, že MČ Košice – Sever v spolupráci so 

Správou mestskej zelene zabezpečila rekonštrukciu nasledujúcich Detských ihrísk a parkovísk v MČ 
Košice – Sever: DI Cesta pod Hradovou 34-36, DI, fitness, Park duklianskych obetí, DI, workout, Park 

dukliankych obetí, DI Park duklianskych obetí č. 1-5, DI Národná trieda 76-86, I. etapa, DI Národná 

trieda 76-86, II. etapa, DI Študentská 12-13, Park Hroncova – fitness pre každú generáciu, DI 
Gerlachovská 12-22, Parkovisko na Kisdyho ulici, Parkoviská na uliciach Študentská - Odborárska 

Parkoviská na ulici Vodárenská 15-19 a 21-25. 
 

Kontrolór Hanušin uviedol, že schválením VZN č. 51 o poskytovaní dotácií sa zamedzí doterajšiemu 

nesprávnemu postupu MČ, ktorá uhrádzala zo svojho rozpočtu výdavky spojené s údržbou 
a zhodnocovaním majetku mesta Košice.  

 
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu uznesenia. 

 
Poslanec Haľko predkladá návrh uznesenia. 

 
Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

   odporúča  
 

a) starostovi MČ Košice – Sever predložiť návrh „Prevod majetku MČ Košice – 
Sever na mesto Košice – dokončené parkoviská a detské ihriská“  na najbližšie 
zasadnutie MZ MČ Košice – Sever, 

b) Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť „Prevod 
majetku MČ Košice – Sever na mesto Košice – dokončené parkoviská a detské 
ihriská“   

 
 

Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode. 

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

 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 



 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Miestnej rady  MČ Košice – Sever, konaného dňa 15.6.2016                                              strana   8 
 
 
Overili: 

11.   Rôzne  

 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 

Poslanec Kalanin vyslovil poďakovanie za vysokú úroveň sociálnej a zdravotnej práce v Zariadení 
opatrovateľských služieb Ťahanovské riadky. Poznamenal, že ZOS Ťahanovské riadky má pozitívnu 

odozvu aj v iných MČ v Košiciach a preto by bolo potrebné toto zariadenie viac propagovať aj na 

webovej stránke MČ. Zároveň sa opätovne vyslovil za pokračovanie projektu Komunitného centra v 
MČ z dôvodu, že KC bolo veľmi pozitívne vnímané medzi sociálne slabšími obyvateľmi MČ.  

 
Kontrolór Hanušin uviedol, že predmetná sociálna služba je zaregistrovaná aj na KSK a možno by bolo 

potrebné vyvíjať nejakú činnosť, aby sa vydaná licencia pre MČ nezrušila. 
 

Poslanec Filipko poznamenal, že je predpoklad, že národný projekt s komunitnými centrami sa spustí 

opäť. Ďalej informoval, že zasadne Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov a na najbližšom zasadnutí MZ bude informovať o jej záveroch. 

 
Prednosta Háber informoval, že MÚ naďalej mapuje situáciu a v prípade znovu otvorenia projektu 

komunitných centier a všeobecného  pozitívneho ohlasu je pripravená pokračovať v tomto projekte.  

 
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod rokovania.    

 
 

12.  Záver 
 

Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XVI. rokovanie MR ukončil.  

 
 

Košice, 15.6.2015 
 

                                                                                                    
Zapísal:  
                                                                                                     „podpísané“                           

Ladislav Török                                ................................................... 
 
 
 
Zápisnicu overili:               
    
                                                                                                      „podpísané“        

poslanec Jozef Filipko                                                     ................................................... 
 

 

 
 

 
                                                                                                      „podpísané“   

poslanec Peter Kalanin                                                ....................................................                                                                                                        

                                                                                                 
                                                                                                            

 
 

 
                                                                                                      „podpísané“ 

Marián Gaj, starosta                                                              ..................................................... 


