Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z IV. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 19.08.2019

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 19.08.2019
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 19. august 2019, od 13.00 hod. do 14.30 hod.

Rokovanie MR vedie:

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

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Monika Kokošková
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová

Ďalší prítomní:

Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ (ďalej len „prednosta MÚ“)
Ing. Pavol Hanušin – kontrolór MČ (ďalej len „kontrolór MČ“
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril IV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (ďalej len „MR“) a privítal
prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia MR sú prítomní traja členovia a MR je
uznášania schopná. Zástupca starostu Filipko sa ospravedlnil, že nebude prítomný na začiatku
zasadnutia MR.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa zamestnanca Miestneho úradu MČ Košice – Sever Ladislava Töröka.
Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Kokoškovú a poslanca Rogovského.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslankyňu Tomášovú, následne dal o tomto návrhu
hlasovať.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice - Sever
zvolila návrhovú komisiu v zložení poslankyňa Tomášová

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 IV. zasadnutia MR.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.
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Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice – Sever schvaľuje program IV. 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 III. zasadnutia MR
Informácia o príprave VI. zasadnutia 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 III. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na III. zasadnutí MR boli schválené štyri uznesenia (č. 10 - 13/2019).
Z uznesení MR č. 10 a 13/2019 nevyplývala žiadna povinnosť ani termín plnenia. Uznesenia MR č. 11
a 12/2019 boli splnené.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Poslankyňa Tomášová predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z III. 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 VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že VI. zasadnutie MZ sa uskutoční v septembri 2019 a MÚ bude postupne
pripravovať materiály na predmetné zasadnutie, zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval o stave pracovnoprávneho sporu so žalobcom M.R.. Krajský súd v Košiciach
v predmetnom spore potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice I, ktorým určil, že výpoveď MČ daná
žalobcovi je neplatná. O nároku žalobcu na náhradu mzdy a o trovách konania rozhodne Okresný súd
Košice I v ďalšom konaní.
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Predsedajúci doplnil, že na základe uvedeného rozsudku MČ vstúpi do jednania so žalobcom
o mimosúdnom uzavretí sporu. V prípade, ak žalobca prejaví ochotu uzavrieť zmier, bude potrebné
zaradiť do programu rokovania MZ, materiál o predmetnom pracovnoprávnom spore.
Poslankyňa Kokošková sa informovala o možnostiach zosobnenia škody MČ.
Kontrolór MČ uviedol, že škodová komisia by mala skúmať mieru zavinenia a navrhnúť riešenie.
Poslanec Rogovský sa opýtal, či MČ musí prípadný zmier uzavrieť na súdnom pojednávaní, alebo či je
možné aj mimosúdne sa dohodnúť.
Prednosta reagoval, že je možné uzavrieť aj mimosúdnu dohodu. MČ bude pripravená uzavrieť takúto
dohodu, avšak bude to závisieť aj od žalobcu.
Na rokovanie MR sa dostavil zástupca starostu Filipko, kvórum sa zvýšilo na 4.
Predsedajúci odporučil, aby sa zasadnutia MZ, podľa harmonogramu naplánované na 16.09. a na
18.11. posunuli na termíny 23.09. a na 16.12. z dôvodu, aby sa konali po zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Členovia MR podporili zmeny termínov zasadnutí MZ a navrhli prijať uznesenie MR.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Poslankyňa Tomášová predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
zmeniť plánované zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 2.
polrok 2019 takto:



23.09.2019 (pondelok) o 15.00 hod.
16.12.2019 (pondelok) o 15.00 hod.

Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Poslankyňa Tomášová predkladá ďalší návrh uznesenia.

Miestne rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu o príprave VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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6. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková sa informovala ohľadom kosenia trávy a deratizácie na ul. Hroncova a Letná
z dôvodu vysokej trávy a premnoženia hlodavcov, ďalej ohľadom opráv lavičiek na ul. Němcovej 6-12
a tiež ohľadom natretia lavičiek v parku na ul. Komenského.
Predsedajúci reagoval, že MÚ bude o situácií na ul. Hroncova a Letná informovať Správu mestskej
zelene v Košiciach, opravy lavičiek na ul. Němcovej 6-12 sa zrealizujú v najbližšom období, objednávka
je už odoslaná a žiadosť o natretí lavíc na ul. Komenského je potrebné zaslať na mesto Košice.
Poslanec Rogovský informoval, že na ul. Rozálska je rozbitý chodník po odstránení burín.
Poslankyňa Tomášová sa informovala o novej výstavbe na ul. Tomášikova z dôvodu, že tam pracovali
geodeti a zároveň žiadala informáciu, že kto je kompetentný rozhodnúť o preložení „venčoviska“
z Parku duklianskych obetí ku VVS, a.s. na ul. Komenského.
Predsedajúci ohľadom výstavby na ul. Tomášikovej uviedol, že nie je mu známa žiadna nová výstavba
v uvedenej lokalite a rozhodnúť o preložení „venčoviska“ je kompetentné mesto Košice.
Zástupca starostu Filipko informoval o návrhoch na poslanecké dni na 1. polrok 2020 a o termíne
vydania občasníka „SEVERÁK“.
Predsedajúci informoval, že na deň 20.8.2019 je zvolané verejné zhromaždenie na tému „Polyfunkčný
areál VST Košice a dňa 21.8.2019 sa uskutoční slávnostné odovzdanie detského ihriska pri Ovečke.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a IV. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 19.08.2019

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Monika Kokošková

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

Mgr. Martin Rogovský

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

Ing. František Ténai, starosta

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