Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z VII. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 24.02.2020

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 24.02.2020
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 24. februára 2020, od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Rokovanie MR vedie:

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

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Ing. Jozef Filipko
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 VII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (ďalej len „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 zamestnanca Miestneho úradu MČ Košice – Sever Mgr. Ladislava
Töröka. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Moniku Kokoškovú a poslanca Mgr. Martina
Rogovského.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie zástupcu starostu Ing. Jozefa Filipka a poslankyňu Ing.
Máriu Tomášovú, následne dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie:

MR MČ Košice - Sever
zvolila návrhovú komisiu v zložení zástupca starostu Ing. Jozef
Filipko a poslankyňa Ing. Mária Tomášová.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania VII. 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 zverejnený aj na webovej stránke MČ.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.
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Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje program VII. zasadnutia MR MČ
Košice – Sever v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hlasovanie:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z VI. zasadnutia MR
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020
- 2022
Informácia o VIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Sever
Rôzne
Záver

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z VI. zasadnutia MR
Predsedajúci informoval, že na VI. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia (č. 19 a 20/2019) z
ktorých nevyplývala žiadna povinnosť ani termín 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.

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

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 - 2022
Predsedajúci uviedol, že návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej
len návrh programového rozpočtu) je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Návrh programového rozpočtu prerokovali všetky komisie MZ MČ Košice – Sever
a navrhli ho schváliť na najbližšom zasadnutí MZ. Podielové dane sú pre MČ vo výške 34,50 € na
obyvateľa MČ. Predsedajúci zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková sa opýtala na účelové finančné prostriedky pre MČ z mesta Košice.
Zástupca starostu Filipko informoval, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na XII. zasadnutí schválilo
účelové finančné prostriedky pre veľké mestské časti vo výške 90 000 € a pre menšie mestské časti vo
výške 40 000,- €. Finančné prostriedky budú prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí
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s uvedením účelu použitia a po akceptácií. Poukazované budú priebežne po predložení vyúčtovania
formou faktúr a iných daňových dokladov. Zároveň požiadal členov MR o námety na realizáciu aktivít v
MČ.
Kontrolór MČ uviedol, že návrh programového rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR. Príjmy rozpočtu sú reálne, rozpočtované výdavky kryjú všetky
samosprávne funkcie MČ, úverová zaťaženosť neohrozuje základné samosprávne funkcie MČ a preto
odporúča schváliť Programový rozpočet MČ na rok 2020 a zobrať na vedomie Programový rozpočet
MČ na roky 2021 a 2022. Výhrady má ohľadom bežných výdavkov určených na údržbu miestnych
komunikácií a na opravu detských ihrísk z dôvodu, že sa jedná o kompetenciu mesta Košice.
Poslankyňa Kokošková sa informovala ohľadom súdnych sporov MČ.
Prednosta MÚ odpovedal, že súdne spory s bývalými poslancami MZ vo volebnom období 2010 – 2014
sú ukončené mimosúdnou dohodou. Taktiež bol ukončený aj jeden pracovnoprávny spor s bývalým
zamestnancom (M.R.), ktorému už bola vyplatená aj náhrada škody. Aktívny je už iba jeden
pracovnoprávny spor s bývalým zamestnancom (M.G.) o náhradu škody. V predmetnom spore
konajúce súdy právoplatne rozhodli, že výpoveď MČ daná zamestnancovi je neplatná a vedie sa spor
už iba o výške náhrady škody.
Kontrolór MČ navrhol, aby MČ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR zriadila škodovú komisiu
na vyčíslenie výšky škody a na určenie zodpovednosti v predmetných pracovno-právnych veciach.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

MR MČ Košice – Sever
a) berie na vedomie návrh kontrolóra MČ na vytvorenie škodovej komisie na určenie
výšky škody a zodpovednosti v pracovnoprávnych sporoch MČ
b) odporúča MZ MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť návrh Programového
rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2022.
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6. Informácia o VIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Tomášová informovala MR o schválených uzneseniach zo 6. zasadnutia Komisie rozvoja
MZ MČ. Zároveň dodala, že komisia uznesenie k Bytovému domu Lomnická neschválila.
Zástupca starostu Filipko odporučil, aby sa na zasadnutí MZ schválili uznesenia k sporným stavebným
aktivitám v MČ.
Poslankyňa Kokošková sa informovala ohľadom návrhu na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým
sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“.
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Predsedajúci odpovedal, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v uvedenej veci nevyhovelo protestu
prokurátora a predmetné VZN nezrušilo. Dôležité je, že zóna „Košice – Pod Bankovom“ ostala
podrobnejšie regulovaná.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

MR MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu o VIII. zasadnutí 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.
6. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a VII. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 24.02.2020

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Monika Kokošková

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

Mgr. Martin Rogovský

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

Ing. František Ténai, MBA starosta

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

Zápisnica zo zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever, konaného dňa 24.02.2020
Overili:

strana 5

