
Oddelenie právne 

a organizačných činností 

Počty za dve volebné obdobia  

2010-2018 

Rokovania Miestneho 

zastupiteľstva 
64 

Rokovania Miestnej rady 65 

Všeobecne záväzné nariadenia 

 
7 

Uzatvorenie zmlúv 595 

Stanoviská 256 

Sťažnosti a petície 17 

Smernice a príkazy starostu 47 

Prehľad vydaných súpisných 

čísel a informačných tabúľ 
537 

Správne konanie v zmysle § 5 

Občianskeho zákonníka 

 

13 

Podnety na narušenie 

susedských a vlastníckych 

práv a povinností 

 

83 

Súčinnosť v exekučnom 

konaní 

 

271 

Register obnovenej evidencie 

pozemkov 
57 

Verejné vyhlášky 

o oznámenia občanom 

 

271 

Voľby a referendá 8 



Sumarizácia vybranej agendy za 2 volebné obdobia 

      

1. Rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 starosta MČ zvolal 36 zasadnutí MZ, na ktorých 

poslanci prijali 308 uznesení MZ. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 starosta MČ zvolal 28 zasadnutí MZ, na ktorých 

poslanci prijali 337 uznesení MZ. 

2. Rokovania Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sever  

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 sa uskutočnilo 34 zasadnutí MR, na ktorých bolo 

prijatých 128 uznesení MR. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 sa uskutočnilo 31 zasadnutí MR, na ktorých bolo 

prijatých 73 uznesení MR. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenia 

 

Mestská časť Košice – Sever môže v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Ide o normatívny 

právny akt vydaný miestnym zastupiteľstvom, ktorého obsah je záväzný pre všetky fyzické 

a právnické trvalo alebo prechodne, náhodne či jednorázovo sa zdržiavajúce na území 

mestskej časti.  

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 boli vydané 2 všeobecne záväzné nariadenia. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 boli vydané 5 všeobecne záväzné nariadenia. 

 

4. Zmluvy 

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 Mestská časť Košice - Sever uzatvorila 312 zmlúv 

(prevažne obchodných) na dodávku tovaru a služieb.  

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 mestská časť uzatvorila 283 zmlúv podobného 

charakteru. 

 

 



5. Stanoviská k odpredaju, prenájmu a zámene nehnuteľností vyžiadané občanmi 

alebo Magistrátom mesta Košice 

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 bolo vypracovaných 117 stanovísk,  

vo volebnom období r. 2014 – 2018 bolo vypracovaných 139 stanovísk. 

 

6. Sťažnosti a petície  

 

Vo volebnom období 2010 – 2014 boli doručené 3 sťažnosti, vo volebnom období 2014 – 

2018 boli podané taktiež 3 sťažnosti. 

Vo volebnom období 2010 – 2014 bolo podaných 6 petícií, vo volebnom období 2014 – 2018 

bolo podaných 5 petícií. 

 

Predmetom petícií bolo: 

1. Petícia doručená dňa 27.6.2011 za zrušenie prevádzky autoumyvárky a pneuservisu 

2. Petícia doručená dňa 29.6.2011 za zachovanie predajne potravín „BOŽENKA“ 

3. Petícia doručená dňa 15.5.2012 proti výstavbe terasového domu na Kavečianskej ceste 

4. Petícia doručená dňa 16.5.2012 za vyriešenie situácie s parkovaním vo dvore na ulici 

Kustrova 

5. Petícia doručená dňa 21.5.2012 za skultúrnenie verejných priestorov v rekreačnej 

oblasti „BANKOV“ 

6. Petícia obyvateľov MČ Košice – Sever doručená dňa 28.3.2013 adresovaná 

poslancom MZ 

7. Petícia doručená dňa 29.7.2015 za odstránenie dopravnej značky, dobudovanie 4 

parkovacích miest a odstránenie prekážky 

8. Petícia doručená dňa 1.12.2015 za zrekonštruovanie trhoviska Merkúr ...... 

9. Petícia podaná SVB Krupinská 8, Košice doručená dňa 8.12.2015 za zabezpečenie 

psychiatrickej liečby vlastníčke bytu na 7. poschodí  

10. Petícia doručená dňa 8.3.2016 za zrušenie prevádzky PARIS NIGHT CLUB, 

Slovenská 28, Košice 

11. Petícia doručená dňa 30.9.2016 za odstránenie „ostrovčeka“ na Kavečianskej ceste 

v Košiciach a za presmerovanie výjazdu z parkoviska patriaceho k bytovému domu na 

ul. Huncovská 14A v Košiciach smerom na Huncovskú ulicu. 

 

7. Smernice a príkazy starostu MČ 

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 bolo vydaných 19 smerníc a príkazov starostu MČ,  

vo volebnom období r. 2014 – 2018 bolo vydaných 28 smerníc a príkazov starostu. 

 



8. Prehľad vydaných súpisných čísel a informačných tabúľ za obdobie r. 2010 - 

2018  

 

r. 2010 – 59 súp. č., 5 inform. tab. 

r. 2011 – 69 súp. č., 5 inform. tab. 

r. 2012 – 50 súp. č., 12 inform. tab. 

r. 2013 – 58 súp. č., 5 inform. tab. 

r. 2014 – 61 súp. č., 5 inform. tab. 

r. 2015 – 46 súp. č., 17 inform. tab. 

r. 2016 – 58 súp. č., 7 inform. tab. 

r. 2017 – 49 súp. č., 5 inform. tab. 

r. 2018 (do 12.09.2018) – 24 súp. č., 2 inform. tab. 

 

SPOLU:  474 súpisných čísel 

                 63 informačných tabúľ 

                 720 prečíslovaných garáží od r. 2017 

Za dve volebné obdobia r. 2010 - 2018 sa na žiadosť vlastníkov vydalo 474 súpisných čísel 

pre stavby rodinné domy, obytné domy, záhradné chaty, garáže. Počas tohto obdobia bolo 

v mestskej časti Košice – Sever osadených 63 informačných tabúľ. Dňa 1.7.2015 nadobudol 

účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Do účinnosti tohto zákona sa súpisné čísla prideľovali podľa iných kritérií. Je preto nevyhnuté 

odstrániť duplicitu súpisných čísel garáží a ostatných budov. Z tohto dôvodu Mestská časť 

Košice – Sever pristúpila k prečíslovaniu garáží s pôvodným označením 1/3 až 4000/3. 

Prečíslovanie garáží sa rozdelilo na štyri roky, počas ktorých dôjde ku kompletnému 

prečísleniu garáží v celej mestskej časti. S procesom prečíslovania sa začalo v januári 2017 a 

do súčasnej doby sa prečíslilo 720 garáží. Tabuľky s novými súpisnými číslami boli zaslané 

doporučene spolu s oznámením o zmene súpisného čísla vlastníkom dotknutých nehnuteľností 

a súpisné číslo bolo súčasne zmenené aj v katastri nehnuteľností. V prípade, že nehnuteľnosť 

nie je v súčasnosti evidovaná na katastri, vlastník si zabezpečí zápis osobne. V prípade, že si 

vlastníci garáži neprevezmú oznámenie do 18 dní na pošte, môžu si ich prevziať na Miestnom 

úrade Mestskej časti Košice – Sever, kde sa zasielané obálky spätne vracajú.  

 

 

 

 



9. Správne konanie v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka 

 

(§ 5 Občianskeho zákonníka – „Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa 

domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol 

obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde“) 

 

VO /2010 – 2014/ - 5 správnych konaní 

VO /2014 – 2018/ - 8 správnych konaní 

 

10. Podnety na narušenie susedských a vlastníckych práv a povinností 

 

(§ 127 Občianskeho zákonníka – „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru 

primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto 

najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami 

stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby 

alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, 

popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, 

tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a 

nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo 

odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok“) 

 

VO /2010 – 2014/ - 33 podnetov  

 VO /2014 – 2018/ - 50 podnetov 

 

11. Súčinnosť v exekučnom konaní 

 

(§ 42 ods. 1 Exekučného poriadku – „Počas exekúcie sú tretie osoby povinné exekútorovi na 

jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom vymáhanému nároku, ak sa im 

preukázal poverením na vykonanie exekúcie“) 

 

VO /2010 – 2014/ - 150 žiadostí 

 VO /2014 – 2018/ - 121 žiadostí 

 

 

 



12. Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/ 

 

( § 1 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 

k pozemkom v znení neskorších predpisov „v konaní o obnove evidencie niektorých 

pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „konanie“) sa zisťujú dostupné údaje o 

pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register 

obnovenej evidencie pozemkov“. V MČ Košice – Sever boli schválené Registre obnovenej 

evidencie pozemkov v k. ú. Kamenné,  k. ú. Čermeľ a k. ú. Severné mesto.  

 

VO /2010 – 2014/ - 48 podnetov 

VO /2014 – 2018/ -   9 podnetov 

 

13. Verejné vyhlášky o oznámenia občanom 

 

Verejné vyhlášky a oznámenia sa v súčasnosti zverejňujú prostredníctvom 6 úradných tabúľ 

nachádzajúcich sa na území MČ Košice – Sever a webového sídla mestskej časti. Od roku 

2012 do 30.05.2016 bola na odd. právnom vedení elektronická evidencia týchto písomností. 

 

Rok 2012 – 281 

Rok 2013 – 458 

Rok 2014 – 445 

Rok 2015 – 439 

Rok 2016 (do 30.05.2016) – 140 

 

      14 . Voľby a referendá 

Vo volebnom období  r. 2011 – 2014 sme pripravovali a zabezpečovali voľby do Národnej 

rady Slovenskej republiky (10.3.2012), voľby do orgánov samosprávnych krajov ( 1.  kolo 

9.11.2013 a 2. kolo 23.11.2013), voľby prezidenta Slovenskej republiky (1. kolo 15.3.2014 

a 2. kolo 29.3.2014) voľby do Európskeho parlamentu (24.5.2014) a voľby do orgánov 

samosprávy obcí (15.11.2014). 

Vo volebnom období r. 2015 – 2018 sme pripravovali a zabezpečovali referendum (7.2.2015), 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (5.3.2016) a voľby do orgánov samosprávnych 

krajov (4.11.2017). V súčasnosti pripravujeme voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 

uskutočnia 10.11.2018. 



Počas prípravy na voľby sme vybavili 149 žiadostí o voľbu poštou, vydali 585 hlasovacích 

preukazov a vytlačili cca 29 000 oznámení o mieste a čase konania volieb. 


