Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z II. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 26.4.2019

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 26.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever, konaného dňa 26.04.2019
Overili:

strana 1

Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

piatok 26. apríl 2019, od 11.00 hod. do 13.30 hod.

Rokovanie MR vedie:

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

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Ďalší prítomní:

Monika Kokošková
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová
Ing. Pavol Hanušin – kontrolór MČ (ďalej len „kontrolór MČ“)
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril II. zasadnutie MR a privítal prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia
zasadnutia MR sú prítomní traja členovia a MR je uznášania schopná. Zo zasadnutia MR sa
ospravedlnil Ing. Jozef Filipko, zástupca starostu.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ladislava Töröka, zamestnanca MÚ. Za overovateľov zápisnice určil
poslankyňu Kokoškovú a poslanca Rogovského.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslankyňu Tomášovú a poslanca Rogovského, následne
dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie:

MR MČ Košice - Sever zvolila návrhovú komisiu v zložení poslankyňa
Tomášová a poslanec Rogovský

Hlasovanie:

za - 3, 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 II. zasadnutia MR MČ Košice – Sever.

Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje program II. zasadnutia MR MČ
Košice – Sever v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z I. zasadnutia MR
Informácia o príprave III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Sever
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6.
7.
Hlasovanie:

Rôzne
Záver

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z I. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na I. zasadnutí MR bolo schválených sedem uznesení (č. 1 až 7/2019).
Predmetné uznesenia MR boli splnené.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Poslanec Rogovský predkladá návrh uznesenia.

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

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Informácia o príprave III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že program a materiály na III. zasadnutie MZ MČ Košice – Sever boli poslancom
MZ už zaslané s pozvánkou. Komisie MZ rokovali o navrhnutých bodoch programu a prijali k nim
uznesenia. Predsedajúci navrhol, aby sa diskutovalo o každom bode programu III. zasadnutia MZ MČ
Košice – Sever.
Bod 4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2018
Predsedajúci uviedol, že na zasadnutie MZ príde veliteľ stanice MsP Sever Mgr. Milan Francan, ktorý
bude informovať o činnosti Mestskej polície za rok 2018. Zároveň bude informovať aj o organizácií
„Hokejového mestečka 2019“ a „Dní mesta Košice“.
Bod 5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever
Predsedajúci informoval, že predložil správu o svojej činnosti od 16.2.2019 do 17.04.2019.
Poslankyňa Kokošková sa informovala o rozpočtových opatreniach starostu MČ.
Predsedajúci odpovedal, že MZ uznesením č. 150/2016 určil, že starosta MČ Košice - Sever môže
vykonávať zmeny rozpočtu MČ Košice - Sever v podobe úprav (presunov rozpočtových prostriedkov) v
rámci výdavkovej časti schváleného rozpočtu. Ďalej uviedol, že rozpočtové opatrenie starostu MČ
plánuje využívať v minimálnej miere z dôvodu transparentnosti a otvorenosti.
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Poslankyne Kokošková a Tomášová sa opýtali na organizáciu „Hokejového mestečka 2019“.
Predsedajúci odpovedal, že k organizácií „Hokejového mestečka 2019“ sa dňa 29.4.2019 na MÚ
uskutoční pracovné stretnutie za účasti organizátorov: mesta Košice a príspevkovej organizácie K 13
a spoluorganizátora MČ Košice - Sever. Následne bude na zasadnutí MZ o tomto stretnutí informovať.
Bod 6. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
Predsedajúci uviedol, že predkladá na zasadnutie MZ písomnú informáciu o plnení uznesení MZ.
Kontrolór MČ informoval, že zmenil sa postup podávania informácie o plnení úloh vyplývajúcich
z uznesení MZ, čo považuje za správne a je to už v súlade s právomocou MZ. Na uvedenú skutočnosť
poukázal aj vo svojej správe o kontrole uznesení MZ.
Bod 7. Prehodnotenie plnenia uznesení MZ MČ Košice – Sever prijatých počas volebného obdobia
2010 – 2014 a 2014 - 2018
Predsedajúci informoval, že priebežnou kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení MZ
sa zistilo, že je veľký počet uznesení, ktoré neboli splnené alebo uplynul termín pre plnenie. Vzhľadom
na uvedené je potrebné prehodnotiť každé uznesenie jednotlivo a rozhodnúť o vhodnom riešení.
Kontrolór MČ doplnil, že ide čistou a prehľadnosť procesu plnenia uznesení MZ.
Bod 8. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac február 2019
až mesiac apríl 2019
Predsedajúci uviedol, že kontrolór MČ predkladá správu o výsledkoch kontroly na základe § 18f ods. 1
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrolór MČ informoval, že na zasadnutie MZ predkladá správu v skrátenej podobe. Celú správu
sprístupní poslancom MZ na požiadanie na MÚ. Dodal, že na zasadnutí MZ upozorní na zmenu zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod 9. Informácia o súdnom spore s poslancami MZ MČ Košice – Sever vo volebnom období 2010 –
2014 a návrh na uzavretie mimosúdnych dohôd
Predsedajúci uviedol, že v predmetnom súdnom spore 18 poslanci MZ vo volebnom období 2010 –
2014 (ďalej len žalobcovia) podali na Okresnom súde Košice I, návrh na priznanie nevyplatených
odmien za výkon funkcie poslanca MZ, za účasť na zasadnutiach MR a komisií MZ MČ Košice –Sever.
MČ Košice – Sever s 15 žalobcami v roku 2017 uzavrela mimosúdnu dohodu. Zvyšní traja žalobcovia
prejavili záujem o uzavretie mimosúdnej dohody po poslednom súdnom pojednávaní na ktorom súd
vyzval strany sporu o predloženie informácie o mimosúdnej dohode, príp. na podanie námietok.
Poslankyňa Kokošková sa opýtala na oprávnenosť žalobných návrhov.
Pán Török odpovedal, že žalobcovia pred podaním žalobného návrhu požiadali MÚ o zaslanie účasti na
zasadnutiach MZ, MR a komisií MZ a podľa informácie z MÚ podali žalobný návrh. Oprávnenosť
následne preverovalo aj ekonomické oddelenie MÚ po podaní žalobných návrhov.
Poslanec Rogovský sa opýtal, že prečo žalobcom neboli zo strany MČ vyplatené poslanecké odmeny.
Predsedajúci odpovedal, že poslanecké odmeny žalobcom neboli vyplatené z dôvodu že vznikol medzi
MČ a žalobcami spor o výklad pravidiel, resp. podmienok, za ktorých má byť odmena v zmysle
platných právnych predpisov poslancom MZ vyplatená.
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Poslankyňa Tomášová sa opýtala na dopad mimosúdnych dohôd na rozpočet MČ a na termín uzavretia
mimosúdnych dohôd.
Predsedajúci odpovedal, že v Programovom rozpočte MČ na rok 2019 je schválená suma na uvedený
účel vo výške 10 000 €. V prípade schválenia navrhovaného uznesenia MZ sa mimosúdne dohody
uzavrú pravdepodobne v mesiaci máj 2019.
Bod 10. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
Predsedajúci uviedol, že na zasadnutie MZ je predložený písomný návrh zmeny Programového
rozpočtu MČ.
Poslankyňa Kokošková sa informovala o možnostiach založenia občianskeho združenia a o použití
finančných prostriedkov z mesta Košice vo výške 20 000,- €.
Presedajúci odpovedal, že v súčasnosti sa pripravuje založenie občianskeho združenia pre seniorov.
Dodal, že založenie iného občianskeho združenia sa neplánuje. Príjem finančných prostriedkov z mesta
Košice vo výške 20 000,- € sa navrhuje zaradiť do rozpočtu MČ, položka kapitálové príjmy a výdavky.
Bod 11. Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov neposlancov
Predsedajúci uviedol, že do Komisie rozvoja MZ z radov občanov sa bude voliť jeden člen.
Bod 12. Informácia o nájme nehnuteľností – pozemkov a stavby na ul. Gerlachovská 10, Košice
Predsedajúci uviedol, že dňa 25.4.2019 zasadala Finančná komisia MZ, ktorá k predmetnému bodu
prijala uznesenie, ktorým zobrala na vedomie informáciu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a
stavby na ul. Gerlachovská 10 dohodou zmluvných strán k 30.04.2019. Zároveň odporučila MZ MČ
Košice – Sever prípadné záväzky a pohľadávky riešiť mimo tejto dohody samostatne. Ďalej informoval
o problémoch súvisiacich s ukončením nájmu a nevýhodnosti uzavretej nájomnej zmluvy.
Kontrolór MČ navrhol pri ukončení nájmu a uzavretí následnej dohody postupovať v súlade so
zákonom o majetku obcí a platnou nájomnou zmluvou.
Bod 13. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov MZ MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v tomto bode predkladá informáciu o svojej činnosti.
Bod 14. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
Poslankyňa Tomášová informovala o zasadnutí Komisie rozvoja MZ zo dňa 17.4.2019. Komisia zobrala
na vedomie všetky predložené stavebné aktivity v MČ Košice – Sever.
Poslankyňa Kokošková navrhla tento bod preložiť na začiatok zasadnutia MZ, prípadne na MZ zaradiť
bod o udelení slova verejnosti.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o
predloženie návrhu uznesenia.
Poslanec Rogovský predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
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informáciu o príprave III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 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. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková diskutovala o trhovisku pri OC Merkúr a odporučila riešiť nevyhovujúce trhové
stoly zakúpením, resp. prenájmom vyradených trhových stolov z MČ Košice – Staré Mesto, príp. MČ
Košice – Juh. Ďalej navrhla riešiť parkovisko na ulici Krupinská.
Poslankyňa Tomášová a Rogovský odporučili riešiť trhové stoly pri OC Merkúr po definitívnom
vyriešení parkoviska a trhových miest pred OC.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a II. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 26.04.2019

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Monika Kokošková

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

Mgr. Martin Rogovský

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

Ing. František Ténai, starosta

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