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Prílohy:         Pozvánka na zasadnutie MR 

  Listina prítomných z 22.02.2019  
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Miesto rokovania:   zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever 

 

Dátum a čas rokovania:       piatok 22. február 2019, od 11.00 hod. do 12.30 hod. 
 

Rokovanie MR vedie:  Ing. Jozef Filipko – zástupca starostu (ďalej len „predsedajúci“) 
 

Prítomní členovia MR Ing. Jozef Filipko  
na začiatku rokovania: Monika Kokošková                                              

    Mgr. Martin Rogovský  

                                    Ing. Mária Tomášová 
          

                                              
Ďalší prítomní:  Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ (ďalej len „prednosta“) 

    Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ  

      
 

 
 

Priebeh rokovania: 
 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 
 

Predsedajúci otvoril I. zasadnutie 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 Ladislava Töröka, zamestnanca MÚ. Za overovateľov zápisnice určil 

poslankyne Kokoškovú a Tomášovú.  

 
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslanca Rogovského, následne dal o tomto návrhu 

hlasovať. 
 

Uznesenie: MR MČ Košice - Sever zvolila návrhovú komisiu v zložení poslanec 
Rogovský 

 

Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0 
 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
   

 

3. Schválenie programu zasadnutia 
    

Predsedajúci otvoril diskusiu k návrhu predloženého programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Predsedajúci dal hlasovať o programe I. zasadnutia MR MČ Košice – Sever. 
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Uznesenie:   MR MČ Košice – Sever schvaľuje program I. zasadnutia MR MČ 
Košice – Sever v tomto znení: 

 
1.    Otvorenie zasadnutia 
2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej                  
         komisie 
3.    Schválenie programu rokovania                                                                
4.    Informácia o príprave II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva    

   MČ Košice - Sever                               
5.    Rôzne  
6.    Záver 

  
  

Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0 
 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 
 

 

4.  Informácia o príprave II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 
 

Predsedajúci informoval prítomných, že materiály na II. zasadnutie MZ MČ Košice – Sever boli zaslané 
poslancom MZ elektronicky. Príslušné komisie MZ MČ Košice – Sever rokovali o jednotlivých bodoch 

programu II. zasadnutia MZ a prijali k nim uznesenia. Predsedajúci navrhol, aby na MR sa diskutovalo 
o každom bode programu II. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever. 

 

Bod 4. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 
 

Prednosta informoval, že starosta MČ predložil správu o svojej činnosti od 10.12.2018 do 15.02.2019.  
 

Bod 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

 
Predsedajúci informoval, že MÚ na základe Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice – Sever vytvára 

podmienky pre plnenie úloh stanovených uzneseniami MZ a písomne informuje o ich plnení.  
 

Bod 6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac september 

2018 až mesiac január 2019 
 

Predsedajúci uviedol, že kontrolór MČ predkladá správu o výsledkoch kontroly na základe zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
Bod 7. Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2018 

 

Predsedajúci informoval, že kontrolór MČ predkladá MZ ročnú správu o činnosti kontrolóra MČ, a to do 
60 dní po uplynutí kalendárneho roku v zmysle ustanovenia 18f ods. 1 písm. e zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 

Bod 8. Návrh na zmenu výšky finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

 
Prednosta informoval, že pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

navrhujeme s účinnosťou od 1.4.2019 zjednotiť hranice dôchodkov a navýšiť príspevky na 
stravovanie. Návrh prerokovali príslušné komisie MZ a odporučili ho schváliť na najbližšom zasadnutí 

MZ.  
 

Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 
Návrh uznesenia: 
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Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

a) berie na vedomie návrh na zmenu výšky finančného príspevku na stravovanie 
dôchodcov 
b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť návrh na zmenu výšky 
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov  

 
Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0. 

 
Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 
 

Bod 9. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu Mestskej časti Košice – 

Sever 
 

Predsedajúci uviedol, že povinnosť predkladať písomnú informáciu o zmenách rozpočtu – 
rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever vyplýva z Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 

150/2016. 

 
Prednosta dodal, že starosta MČ Košice – Sever od posledného riadneho zasadnutia MZ MČ Košice – 

Sever konaného dňa 12.9.2018 vykonal tri rozpočtové opatrenia a to: 1. zvýšenie kapitálových príjmov 
a výdavkov vo výške 1 900 € na zakúpenie a osadenie automatizovaného externého defibrilátora na 

objekte OD Merkúr, 2. zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 13 749 € na základe poukázania 
finančných prostriedkov na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 

2018 a 3. rozpočtové opatrenie v rozsahu splnomocnenia MZ MČ Košice – Sever určeného uznesením 

č. 150/2016 v znení uznesenia č. 164/2016.   
 

Bod 10. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 – 2021 
 

Predsedajúci uviedol, že Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 – 2021 (ďalej 

len „Návrh“) je zaradený do programu rokovania MZ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh 

bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený na verejnú diskusiu. Od 
verejnosti neboli dané žiadne vyjadrenia. 

 

Prednosta dodal, že Návrh bol zaradený do programu zasadnutí príslušných komisií MZ. Komisie MZ 
predložený Návrh odporučili predložiť a schváliť na najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice – Sever. 

Kontrolór MČ k návrhu predložil odborné stanovisko a skonštatoval, že Návrh je v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a odporučil Návrh schváliť na zasadnutí MZ. 

 
Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

a) berie na vedomie návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2019 - 
2021 
b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť návrh Programového 
rozpočtu  MČ Košice – Sever na roky 2019 - 2021 

 
Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0 

 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 11. Návrh zmeny VZN č. 50 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - 

Sever 
 

Predsedajúci informoval, že zákonom č. 344/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony, v č. IV bol doplnený § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 

a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení 
neskorších predpisov o slová „voľby prezidenta SR“ za slová „Európskeho parlamentu“. Uvedenú 

zmenu je potrebné zapracovať do VZN MČ Košice – Sever č. 50/2016 o vyhradení miest a ustanovení 
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných 

kampaní v MČ Košice – Sever. Návrh bol zverejnený na pripomienkovanie. Na základe pripomienky je 
predložený aj „Návrh na doplnenie zmeny“, ktorý sa týka Článku 5 Priestupky a sankcie. Predsedajúci 

uviedol, že na zasadnutí MZ predloží na schválenie aj Návrh na doplnenie zmeny.  

 
Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

a) berie na vedomie návrh zmeny VZN č. 50 o vyhradení miest a ustanovení 
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií 
počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - Sever 

 
b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť návrh zmeny VZN č. 50 
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 
alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice – 
Sever aj s doplňujúcim návrhom MR MČ Košice - Sever  
 

Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0. 
 
Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 
 

Bod 12. Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov poslancov a neposlancov 

 
Predsedajúci uviedol, že podľa štatútu komisií MZ, členov komisie volí a odvoláva miestne 

zastupiteľstvo na základe návrhov predsedov komisií. Na stretnutí poslancov MZ sa dohodlo, že 
odborníci z radov obyvateľstva MČ (neposlanci), by mali byť iba v jednej komisii MZ. V prípade ak na 

zasadnutí MZ budú predložené aj iné návrhy od poslancov MZ, tak sa bude o nich hlasovať a bude 
platiť to, čo schváli MZ. Účinnosť uznesenia o voľbe členov komisií z radov neposlancov navrhuje od 

1.4.2019. 

 
Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

odporúča MZ MČ Košice – Sever zvoliť členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov 
poslancov s účinnosťou od podpisu uznesenia starostom MČ Košice – Sever a z radov 
neposlancov s účinnosťou od 1.4.2019  
 

Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0. 
 
Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 13. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch Mestskej časti Košice – Sever s bývalými 

zamestnancami a poslancami 
 

Prednosta informoval MR, že v súčasnosti na príslušných súdoch v Košiciach prebiehajú tri súdne 
konania, v ktorých MČ Košice – Sever je žalovanou stranou. Z troch súdnych konaní sú dve pracovno-

právne spory a posledný súdny spor sa vedie o vyplatenie odmien poslancom MZ MČ Košice – Sever 

vo volebnom období 2010 – 2014. 
 

Pán Török dodal, že Okresný súd Košice I v dvoch pracovnoprávnych sporoch rozhodol, že výpovede 
MČ Košice – Sever dané bývalým zamestnancom sú neplatné a nároky žalobcov na náhradu škody 

vylúčil na samostatné konania. Voči uvedeným rozsudkom súdu sa MČ Košice – Sever odvolala. 
S jedným žalobcom MČ Košice – Sever rokuje o mimosúdnom urovnaní sporu. V treťom súdnom spore 

sa dňa 14.2.2019 uskutočnilo súdne pojednávanie, ktoré bolo odročené za účelom mimosúdneho 

urovnania sporu, príp. podania námietky zo strany MČ Košice – Sever voči výške žalovanej sumy.  
 

Predsedajúci informoval, že starosta MČ Košice – Sever v súdnom spore s bývalými poslancami MZ 
rokoval o mimosúdnom urovnaní sporu, no k dohode medzi stranami sporu zatiaľ nedošlo. Navrhuje 

zo strany MČ Košice – Sever ďalej rokovať so žalobcami, aby  finančný dopad sporu bol na rozpočet 

MČ Košice – Sever čo najmenší. 
 

Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

a) berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch Mestskej časti 
Košice – Sever s bývalými zamestnancami a poslancami 
b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať informáciu o prebiehajúcich súdnych 
sporoch Mestskej časti Košice – Sever s bývalými zamestnancami a poslancami 
c) odporúča starostovi MČ Košice rokovať so žalobcami o mimosúdnom urovnaní 
sporov, aby následky a škody pre MČ Košice – Sever boli minimálne 

 
Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0 

 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Bod 14. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 
Predsedajúci a poslankyňa Tomášová informovali o aktuálnych stavebných aktivitách v MČ Košice – 

Sever a o uzneseniach Komisie rozvoja MZ MČ Košice - Sever: 

 
Výstavba parkoviska na Vysokoškolskej ulici – obyvatelia bytového domu na Vysokoškolskej 

ulici č. 1 požiadali MČ Košice - Sever o prehodnotenie stanoviska k záberu časti pozemku č. 8130/1 
pre umiestnenie 16 parkovacích miest potrebných pre zabezpečenie parkovania obyvateľov i pre 

potrebu plánovanej nadstavby ich bytového domu.  

Uznesenie komisie: nesúhlasí so záberom verejnej zelene na vybudovanie 16 parkovacích miest na 
Vysokoškolskej ulici, nakoľko nie sú vyriešené vzťahy medzi VVS a.s. a majiteľmi bytov.  
Predsedajúci informoval, že k predmetnému bodu bude rokovať s dotknutými subjektmi a na 
zasadnutie MZ MČ Košice – Sever predloží aktuálne informácie o žiadosti. 

 
Supermarket FRESH – investor padal žiadosť o stanovisko k PD pre územné konanie pre stavbu 

supermarketu v lokalite Kustrova - Národná trieda. Jedná sa o obchodné priestory s výmerou 830 m2, 

parkovísk s kapacitou 30 miest vrátane dopravného napojenia. 
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Uznesenie komisie: nesúhlasí s predloženou PD pre územné konanie – Supermarket Fresh na 
Kustrovej ulici z dôvodu komplikovanej dopravnej situácie v dotknutej lokalite vymedzenej ulicami 
Tomáškova, Kustrova, Národná trieda.  
 

Bytový dom Hrbová – žiadosť o stanovisko k PD pre územné konanie stavby bytového domu v 
lokalite Hrbová pozostávajúcej z troch pavilónov s celkovým počtom bytov 7. Počet parkovacích miest 

je 22 a sú situované na pozemku investora. 

Uznesenie komisie: odporúča prerokovať a vydať kladné stanovisko k PD Bytovému domu Hŕbová pre 
územné konanie za podmienky, že bude zachovaný navrhovaný rozsah a účel stavby.  
 
Rekonštrukcia objektu na Ďumbierskej ulici – žiadosť o aktualizáciu stanoviska MČ k odkúpeniu 

pozemku č. 7399/1 o výmere 406 m2.. Na Ďumbierskej ul. sa nachádza objekt vo vlastníctve 
žiadateľa, ktorý plánuje rekonštrukciu a rozšírenie existujúcej budovy a riešenie statickej dopravy. 

Jedná sa o 4 bytové jednotky, občiansku vybavenosť a parkovacie plochy.   

Uznesenie komisie: neodporúča odpredaj pozemku s parcelným číslom 7399/29 o výmere 406 m² v k. 
ú. Severné Mesto na Ďumbierskej ulici.  
 
Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

a) berie na vedomie informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 
b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a zobrať na vedomie informáciu 
o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever 
 

Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa – 0 
 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 
Bod 15. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 

Sever na 1. Polrok 2019 
 

Predsedajúci uviedol, že zasadnutia MZ sú v 1. polroku 2019 navrhnuté na dni 29.4. (pondelok) a na 

21.6. (stredu). 
 

Poslanec Rogovský navrhol, aby zasadnutia MR sa uskutočnili v 1. polroku 2019 takto: II. zasadnutie 
dňa 26.4. (piatok) o 11.00 hod. a III. zasadnutie dňa 19.6. (stredu) o 13.00 hod.  

 
Predsedajúci poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestna rada MČ Košice – Sever  
 

a) berie na vedomie harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 1. polrok 2019 
b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť harmonogram plánovaných 
zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 1. polrok 
2019 
 

Hlasovanie:  za  - 4,  proti – 0,  zdržal sa - 0 
 

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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5. Rôzne 

 

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. Zároveň informoval o tom, že poslanci MZ MČ Košice – 
Sever sa dohodli, že poslanecké dni sa nebudú konať v Kultúrno-spoločenskom centre, ale na vopred 

určených miestach v MČ Košice – Sever pri osobných stretnutiach poslancov MZ s občanmi. Poslanci 
MZ ďalšie podrobnosti poslaneckých dní dohodnú na najbližšom stretnutí. 

 

Poslankyňa Tomášová navrhla dohodnúť pravidlá medzi poslancami MZ vo veci nahlasovania 
stavebných opráv v MČ Košice – Sever.  

 
6.  Záver 

 
Predsedajúci poďakoval  prítomným za účasť na rokovaní a I. zasadnutie MR ukončil.  

 

 
Košice, 22.02.2019 

 
 
Zapísal:  
                                                                                                     „podpísané“            
Mgr. Ladislav Török                               ................................................... 

 
 
Zápisnicu overili:               
    

                                                                                                    „podpísané“         
Monika Kokošková                                                  .................................................... 

 
 

 
 

                                                                                                    „podpísané“     

Ing. Mária Tomášová                                                ....................................................                                                                                                        
 

 
 

 

                 „podpísané“     
Ing. Jozef Filipko, zástupca starostu                                         ..................................................... 

 
 

 
 

                                                                                                    „podpísané“  

Ing. František Ténai, starosta      ......................................................
  

 


