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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad  jazerom 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 21. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Nad 

jazerom dňa 16. februára 2022 

 

 

Prítomní: Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová- starostka mestskej časti 

                                    Mgr. Bernard Berberich – zástupca starostky      

                                    JUDr. Martin Petruško - prednosta    

    

Prítomní poslanci:    Z. Dlhá, Mgr. M. Seman, Mgr. A. Gajdošová, JUDr. R. Frnčo,  

Bc. M. Belohorský, MUDr. R. Lenártová PhD., Mgr. P. Slivka,                 

Ing. Norbert Borovský. 

 

Ďalší prítomní: JUDr. Alena Olejárová – vedúca oddelenia kancelárie starostu  

   Ing. Marta Majtanová – vedúca ekonomického oddelenia 

Ing. Ildikó Szegedyová – vedúca oddelenia kultúry 

    

                                                      

Otvorenie zasadnutia 

 

 Starostka otvorila  21. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Nad jazerom, ktoré bolo v zmysle platnej legislatívy a článku 4 ods. 2 Rokovacieho 

poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom riadne a včas zvolané. 

Všetkých prítomných poslancov, zamestnancov miestneho úradu na zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva privítala. Skonštatovala, že z celkového počtu zvolených poslancov 13 je 

prítomných 9, takže  zasadnutie bolo uznášaniaschopné. Neúčasť ospravedlnili poslanci : Mgr. 

S. Hricková, MVDr. Mgr. A. Jenčová  PhDr. Róbert Schwarcz a Ing. J. Skonc. 

 

 

K bodu č. 2/ Schválenie programu zasadnutia 

 

 Program riadneho zasadnutia bol oznámený elektronickou formou. Starostka vyzvala 

prítomných poslancov, aby hlasovali o predloženom programe. V rámci rozpravy nemal nikto 

z prítomných poslancov žiadne dotazy ani pripomienky.  

  

(Hlasovanie č. 1: z prít. 9 za 9) 
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K bodu č. 3/ Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej 

komisie 

 

Starostka určila za zapisovateľku pani JUDr. A. Olejárovú a za overovateľov zápisnice 

poslanca Mgr. B. Berbericha a Bc. M. Belohorského. Do návrhovej komisie bola zvolený 

poslanec Bc. M. Belohorský. 

  

(Hlasovanie č. 2 z prít. 9 za 9) 

 

 

K bodu č. 4 / Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov Mestskej 

časti Košice – Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého 

užívania nebytových priestorov počas tretej vlny pandémie v zmysle opatrení                         

na zamedzenie šírenia choroby COVID – 19 

 

Materiál bol zaslaný v elektronickej forme, bol zverejnený na webovej stránke mestskej 

časti a na úradnej tabuli. Bol prerokovaný v miestnej rade.  

Starostka uviedla, že Mestská časť Košice – Nad jazerom je výlučným vlastníkom  

nehnuteľnosti – budovy obchodného centra Čingov, Uralská ul. č. 3,  Košice a spoluvlastníkom 

a správcom nehnuteľnosti - budovy obchodného centra Branisko, Spišské námestie č. 2, Košice.  

Uvedené priestory sú prenajímané nájomcom za účelom prevádzkovania obchodov a služieb. 

Zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

SR v znení neskorších predpisov a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 3 

SA.100900 (2021/N), bol vytvorený zákonný rámec na poskytovanie dotácií na úhradu 

nájomného pre nájomcov, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky proti pandémii choroby COVID-19 obmedzená  

možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb.  

Dotáciu na úhradu nájomného je možné poskytnúť za obdobie sťaženého užívania vo 

výške, v akej bude poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom 

a nájomcom, najviac však do výšky 50 %. 

V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky                      

na zamedzenie šírenia choroby COVID-19 a s tým súvisiacimi obmedzeniami, t. j.  

pozastavenie, resp. obmedzenie činnosti niektorých prevádzok, mestská časť zaslala jedenástim 

nájomcom, ktorí majú nárok na úľavu na nájomnom v období od 15.11.2021 do 09.01.2022, 

oznámenie o možnosti poskytnutia zľavy na nájomné a o možnosti poskytnutia dotácie na 

nájomné za obdobie sťaženého užívania. 
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O poskytnutie zľavy z nájomného za obdobie sťaženého užívania nebytových 

priestorov požiadali mestskú časť títo nájomcovia: Thu Nguyen Thi, ELUKO s. r. o., Milena 

Kopačková, JOLLY ROGER s. r. o, Ľudmila Grešová Obnova – vkus a VTH, s. r. o.. 

Poskytnutie zľavy navrhujeme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu, že v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 bolo 

užívanie prenajatých nebytových priestorov sťažené, keďže došlo k pozastaveniu, resp. 

obmedzeniu činnosti prevádzok nájomcov bez ich vlastného zavinenia. 

Starostka ďalej uviedla, že miestna rada schválila poskytnutie zľavy vo výške 50% za 

dané obdobie v celkovej sume vo výške 1 692,50 €. Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme 

návrh na poskytnutie zľavy alternatívne vo výške 50 %, 40 %, 30 %, 20 % alebo 10 % z 

nájomného za obdobie sťaženého užívania  pre nájomcov, ktorí si podali žiadosť o poskytnutie 

zľavy na Mestskú časť Košice –   Nad jazerom: 

a)  Thu Nguyen Thi, Trieda SNP 73, 040 11 Košice, má na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 101/2013 zo dňa 30.05.2013 prenajaté nebytové priestory za účelom  

prevádzkovania predajne textilu, obuvi a koženej galantérie. Nájomca požiadal o úľavu              

na nájomnom za predajňu textilu (197 m²). Sťažené obdobie od 25.11.2021 do 09.12.2021 

(spolu 15 dní). 

b)  ELUKO, s.r.o., Rovníková 9, 040 12 Košice, má na základe Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 7/2020 zo dňa 18.12.2019 prenajaté nebytové priestory za účelom  prevádzkovania 

predajne elektroinštalačného materiálu. Sťažené obdobie od 25.11.2021 do 09.12.2021 (spolu 

15 dní). 

c)  Milena Kopačková, Humenská 22, 040 11 Košice, má na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 124/2013 zo dňa 25.06.2013 prenajaté nebytové priestory za účelom  

prevádzkovania kozmetiky. Sťažené obdobie od 25.11.2021 do 16.12.2021 (spolu 22 dní). 

d)  JOLLY ROGER s.r.o., Močarianska 3, 071 01 Michalovce, má na základe Zmluvy 

o nájme nebytových priestorov č. 142/2019 zo dňa 28.08.2019 prenajaté nebytové priestory   za 

účelom  prevádzkovania reštaurácie. Sťažené obdobie od 15.11.2021 do 09.01.2022 (spolu 56 

dní). 

e)  Ľudmila Grešová Obnova – vkus, Bačkovík 51, 044 45 Bidovce, má na základe Zmluvy 

o nájme nebytových priestorov č. 102/2013 zo dňa 31.05.2013 prenajaté nebytové priestory            

za účelom  prevádzkovania opravy obuvi, odevov, brašnárstva a zákazkového šitia. Sťažené 

obdobie od 25.11.2021 do 09.12.2021 (spolu 15 dní). 

f) VTH, s.r.o., Spišské námestie č. 2, 040 12 Košice, má na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 203/2017 zo dňa 29.11.2017 prenajaté nebytové priestory za účelom  

prevádzkovania predajne textilu, obuvi a doplnkov. Nájomca požiadal o úľavu na nájomnom 

za predajňu textilu (250 m²). Sťažené obdobie od 25.11.2021 do 09.12.2021 (spolu 15 dní). 
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Po schválení výšky poskytnutia zľavy z nájomného miestnym zastupiteľstvom, bude 

mestská časť postupovať podľa Zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov, a to spôsobom, že mestská časť 

v mene nájomcu požiada Ministerstvo hospodárstva SR o poskytnutie dotácie na nájomné. 

V prípade, ak MH SR podanú žiadosť o poskytnutie dotácie neschváli, nájomcovi nebude 

priznaná ani zľava na nájomnom zo strany mestskej časti. 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne starostka 

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 187 

(Hlasovanie č. 3 z prít. 9 za 9) 

 

K bodu č. 5/ Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2021 

V súlade s uznesením č. 126 z 15. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom zo dňa 3. marca 2021, ktorým miestne zastupiteľstvo 

poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2021 rozpočtovými 

opatreniami: zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene 

objemu bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej 

výške celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov 

schváleného rozpočtu počas kalendárneho roka, predkladáme informáciu o vykonaných 

rozpočtových opatreniach č. 16 - 18 schválených starostkou mestskej časti dňa 16. 12. 2021.  

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 16 - 18 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o sumu 

52 798 €, zvýšil sa rozpočet bežných výdavkov o sumu 57 798 € a boli uskutočnené presuny    

v položkách rozpočtu bežných výdavkov. Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2021 

schválený v objeme 1 361 712 €. Čiastka 212 348 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte 

bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 18 schválenými starostkou 

mestskej časti v roku 2021 predstavuje podiel 15,59 %, čím je dodržaný miestnym 

zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu 

počas kalendárneho roka. 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne starostka 

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 188        

  (Hlasovanie č. 4 z prít. 9 za 9) 

 

K bodu č. 6/ Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Košice II z radov 

občanov  

Materiál bol poslancom zaslaný v elektronickej forme.  
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Starostka uviedla, že Okresný súd Košice II nám oznámil, že v decembri 2021 skončí volebné 

obdobie prísediacim zvoleným pre tunajší súd na obdobie rokov 2018-2021. Podľa § 140 ods.1 

zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov prísediacich 

volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov  z radov občanov, ktorí 

majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  

Na webovej stránke mestskej časti a sociálnych sieťach bola zverejnená výzva pre 

občanov, aby sa prihlásili. Predpoklady pre výkon funkcie prísediaceho stanovuje ust. § 139 

ods.1 písm. a) až e) zákona: vek najmenej 30 rokov, spôsobilosť na právne úkony a zdravotnú 

spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho, bezúhonnosť, morálne vlastnosti, trvalý pobyt na 

území Slovenskej republiky,  súhlas so svojou voľbou k určitému súdu. 

V zmysle § 141 zákona č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich a o zmenách a 

doplnení niektorých zákonov prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Listom zo dňa     

24.11.2021 boli predložené Okresnému súdu Košice II na vyjadrenie návrhy kandidátov na 

výkon funkcie prísediacich  pre volebné obdobie 2022 - 2025. Dňa 07.02.2022 nám súd 

oznámil, že súhlasí so zvolením kandidátov, ktorí sú uvedení v predloženom návrhu na 

schválenie uznesenia. 

V rámci rozpravy sa prihlásil JUDr. Frnčo, ktorý uviedol, že ako advokát sa zúčastňuje 

pojednávaní na Okresnom súde Košice II a pre konflikt záujmov hlasovať o tomto bode nebude. 

Ostatní prítomní už žiadne dotazy ani pripomienky nemali. Následne starostka vyzvala 

návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 189        

  (Hlasovanie č. 5 z prít. 9 za 8, zdržal sa 1) 

 

K bodu č. 7/ Záver 

Starostka oznámila prítomným, že program rokovania bol vyčerpaný. Najbližšie 22. 

riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa bude konať dňa 16.03.2022 (stredu).  

 

 

 

    

    JUDr. Martin Petruško    Ing. Mgr. Lenka K o v a č e v i č o v á 

 prednosta miestneho úradu                                                       starostka mestskej časti 

 

 

 

 

Overovatelia:  Bc. Miroslav Belohorský 

Ing. Norbert Borovský        

 

Zapisovateľka: JUDr. Alena Olejárová 


