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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad  jazerom 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Nad jazerom 

dňa  24. novembra 2022 

 

 

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

                                    JUDr. Martin Petruško - prednosta    

   PhDr. Patrik Géci – kontrolór 

 

Prítomní poslanci:    Mgr. B. Berberich, Ing. J. Skonc, MUDr. R. Lenártová, PhD.,  

                                    Ing. N. Borovský, Mgr. S. Hricková, MVDr. Mgr. A. Jenčová,  

                                    Mgr. A. Gajdošová,  Mgr. P. Slivka, Bc. M. Belohorský,  

                                        PhDr. L. Kleinová, Ing. Ivana Kmecová, Ondrej Kmec. 

 

 

Ďalší prítomní: Ing. Marta Majtanová – vedúca ekonomického oddelenia 

Ing. Milan Derfiňák – vedúci oddelenia výstavby a IČ 

JUDr. Alena Olejárová – vedúca oddelenia starostky 

 

  

    

                                                      

Úvod 

 

 Zahájenie hymnou Slovenskej republiky. Starostka privítala všetkých prítomných na  

ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Uviedla, že dňa 29. októbra 2022 sa 

v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konali voľby do orgánov 

samosprávy  mestskej časti, v ktorých voliči slobodne a demokraticky zvolili v Mestskej časti 

Košice – Nad jazerom starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. 

 

 
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

 
Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, 

ktoré bolo podľa ustanovenia § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení  neskorších predpisov riadne a včas zvolané otvorila 

a viedla starostka Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová. Privítala novozvolených poslancov, 

poverenú členku miestnej volebnej komisie  Ing. Miroslavu Kubovčíkovú, ďalej predstaviteľa 
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Grécko–katolíckej cirkvi, farnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Košice – Nad jazerom 

– pána farára Vladimíra Vargu, zástupcu mestskej polície pána Ing. Miroslava Fajčíka, veliteľa 

Mestskej polície v Košiciach – stanica Nad jazerom, predsedu denného centra seniorov Dr. 

Ivana Hudeca a Martu Lovasovú, pozvaných hostí: riaditeľku MŠ Azovská p. PaedDr. Alenu 

Kupkovú, riaditeľku MŠ Dneperská Mgr. Gizelu Hvizdákovú, riaditeľku MŠ Jenisejská 

Margitu Jančišinovú, riaditeľku MŠ Družicová Mgr. Silviu Olejárovú, riaditeľku MŠ 

Galaktická Mgr. Beátu Gelvanicsovú, riaditeľa SZŠ Dneperská Mgr. Petra Ferenčáka, riaditeľa 

ZŠ Družicová Mgr. Jozefa Vargu, riaditeľku súkromnej strednej odbornej školy Bukovecká  

PhDr. Tatianu Jursovú, riaditeľa Obchodnej akadémie Mgr. Michala Potomu a za MČ Košice – 

Juh novozvolenú starostku Ing. Annu Sukeníkovú a p. Dušana Kulana. Ďalej zamestnancov 

miestneho úradu, zástupcov tlače, médií a verejnosť.  

 

 Zároveň uviedla, že z rokovania sa ospravedlnil PhDr. Róbert Schwarcz. 

 

 

K bodu č. 2/ Informácia  o výsledkoch volieb starostu mestskej časti  a poslancov  

miestneho zastupiteľstva  konaných dňa 29.10.2022  

Starostka uviedla, že s výsledkami volieb do funkcie starostu a poslancov Miestneho  

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom prítomných oboznámi poverená členka 

miestnej volebnej komisie  Ing. Miroslava Kubovčíková.  

 

Následne odovzdala slovo p. M. Kubovčíkovej, ktorá v mene Miestnej volebnej komisie 

Košice – Nad jazerom stručne oboznámila s priebehom a výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktoré sa konali dňa 29.10.2022.  

Uviedla, že príprava a uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí sa riadili 

zákonom Slovenskej národnej rady č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Ďalej uviedla, že miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice -  Nad jazerom 

uznesením č. 215 prijatom na svojom 24. rokovaní dňa 30. júna 2022 určilo, že Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom vo volebnom období 2022-2026 bude mať 

13 poslancov, ktorí sa budú voliť v dvoch volebných obvodoch a to tak, aby počet zvolených 

poslancov bol primeraný k počtu obyvateľov v príslušnom volebnom obvode. 

 

V Mestskej časti Košice – Nad jazerom bolo v zozname voličov ku dňu volieb 

zapísaných 19 588 osôb. Volieb sa v mestskej časti zúčastnilo 5950 voličov, čo je 30,37 % 

oprávnených voličov. 

 

Miestna volebná komisia, ktorá pracovala v zložení deväť členov delegovaných 

politickými stranami a koalíciou politických strán zohrávala vo voľbách významnú úlohu. 

Predsedom miestnej volebnej komisie bola žrebom určená Ing. Denisa Mišľanová. Za 

zapisovateľku komisie vymenovala starostka mestskej časti zamestnankyňu miestneho úradu 

Mgr. Eriku Gordoňovú.  

 

Do termínu 30. augusta 2022 bolo potrebné doručiť zapisovateľke miestnej volebnej 

komisie kandidátne listiny na funkcie poslancov a starostu mestskej časti. Miestna volebná 

komisia preskúmala na svojom zasadnutí dňa 07.09.2022 doručené kandidátne listiny 
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jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov na funkciu starostu 

a poslancov podľa podmienok vyžadovaných zákonom, a rozhodla o registrácii kandidátov. 

 

Ďalšou úlohou komisie bolo zabezpečiť vyhlásenie kandidatúry, následne vyhotovenie 

a tlač hlasovacích lístkov prostredníctvom okresného úradu, a v deň konania volieb mala 

komisia dohliadať na priebeh volieb vo volebných okrskoch. 

  

Oproti minulým rokom došlo k významnej zmene čo sa týka doručovania zápisníc 

miestnej volebnej komisii.  Výsledky volieb, boli prvýkrát spracovávané výlučne elektronicky. 

Po spočítaní hlasov, boli výsledky okrskovou volebnou komisiou zasielané priamo do 

programu IVIS, následné ich miestna volebná komisia skontrolovala a správnosť výsledkov 

potvrdili členovia miestnej volebnej komisie svojimi podpismi.  

 

Po odkontrolovaní všetkých okrskových zápisníc pristúpila miestna volebná komisia 

k spracovaniu výsledkov za jednotlivé volebné obvody. Po spracovaní volebných obvodov bola 

spracovaná výsledná zápisnica o výsledkoch volieb v celej mestskej časti. Podľa § 188 ods. 3 

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, miestna volebná komisia bezodkladne po 

podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zaslala zápisnicu elektronicky okresnej volebnej 

komisii. Okresná volebná komisia po skontrolovaní zápisnice výsledky volieb potvrdila 

a následne ukončila činnosť miestnej volebnej komisie.  
 
Jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice bol prostredníctvom mestskej časti 

doručený podľa inštrukcii Okresnému úradu Košice.  

 
Uviedla niekoľko základných čísiel: Miestna volebná komisia zaregistrovala 37 

kandidátov na funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva, z toho boli 4 nezávislí kandidáti a 33 

kandidátov bolo navrhnutých politickými stranami a koalíciami politických strán. 

 

Na funkciu starostu boli zaregistrovaní piati kandidáti: 

 

- Peter Buchlák, ako kandidát koalície SPOLU-občianska demokracia,  

  Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska 

- JUDr. Martina Edery Lysina, ako kandidátka politickej strany Slovenský Patriot 

- MVDr. ,Mgr. Anna Jenčová, ako nezávislá kandidátka,  

- Ing., Mgr. Lenka Kovačevičová, ako kandidátka politickej strany Starostovia    

  a nezávislí kandidáti,  

- Martin Seman, ako nezávislý kandidát. 

 

Počas volieb sa hlasovalo v 23 volebných okrskoch. Samotné voľby 29. októbra mali     

v našej mestskej časti plynulý priebeh. Miestna volebná komisia nezaznamenala počas volieb 

žiadne sťažnosti ani podania. Výsledky volieb boli uverejnené ihneď po ich potvrdení okresnou 

volebnou komisiou na internetovej stránke mestskej časti, ako aj na úradnej tabuli miestneho 

úradu. 

 

Za starostku mestskej časti bola zvolená doterajšia starostka  Ing., Mgr. Lenka 

Kovačevičová, s počtom 3808 platných hlasov, čo je 66,49 % všetkých platných hlasov 

odovzdaných kandidátom na starostu. 
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Na druhom mieste skončil kandidát Mgr. Martin Seman s počtom 1295 platných hlasov, 

na treťom mieste MVDr.,Mgr. Anna Jenčová s počtom 401 platných hlasov, na štvrtom mieste 

JUDr. Martina Edery Lysina s počtom 152 platných hlasov a na piatom mieste Peter Buchlák 

s počtom platných hlasov 71. 

Do Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom bolo zvolených 13 poslancov. 

Uvádzam zoznam zvolených kandidátov na nasledujúce štvorročné volebné obdobie, podľa 

volebných obvodov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

Volebný obvod č. l - zo zaregistrovaných 21 kandidátov sa volilo 6 poslancov: 

 

PhDr. Róbert Schwarcz - 1262 hlasov,  

Mgr. Bernard Berberich - 953 hlasov,  

MUDr. Renáta Lenártová, PhD. - 785 hlasov,  

Ondrej Kmec - 645 hlasov,  

Mgr. Pavol Slivka - 632 hlasov,  

Ing. Ivana Kmecová – 621 hlasov. 

 

 

Volebný obvod č. 2 – zo zaregistrovaných 16 kandidátov sa volilo 7 poslancov: 

 

Ing. Jozef Skonc - 1203 hlasov 

Mgr. Silvia Hricková - 1060 hlasov,              

PhDr. Lucia Kleinová – 986 hlasov,  

Mgr. Andrea Gajdošová - 888 hlasov,        

Bc. Miroslav Belohorský - 815 hlasov,  

MVDr. Mgr. Anna Jenčová - 814 hlasov,                              

Ing. Norbert Borovský – 757 hlasov. 

 

P. Kubovčíková v zastúpení členov miestnej volebnej komisie zablahoželala pani Ing. 

Mgr. Lenke Kovačevičovej k opätovnému zvoleniu za starostku mestskej časti a súčasne 

zablahoželala všetkým zvoleným poslancom.  

 

Následne starostka poďakovala p. Kubovčíkovej za prednesenie informácie o výsledku 

volieb do orgánov Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

  
K bodu č. 3/ Zloženie sľubu starostky mestskej časti 

 

Starostka poverila služobne najstaršieho prítomného doterajšieho poslanca pána Mgr. 

B. Berbericha k vedeniu ďalšieho bodu, ktorým bolo zloženie sľubu starostky mestskej časti 

a odovzdala mu slovo.  

 

Následne vystúpil p. Mgr. B. Berberich, ktorý povedal, že prítomní si vypočuli 

informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

Povedal, že následne pristúpime k zloženiu sľubu  starostky Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom podľa ustanovenia  § 13 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

 

B. Berberich poprosil všetkých prítomných, aby  počas skladania sľubu povstali. 

Následne na to poprosil Ing. Mgr. Lenku Kovačevičovú, aby prečítala sľub starostu a po 
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prečítaní ho potvrdila svojím podpisom a prevzala osvedčenie o zvolení za starostku mestskej 

časti z rúk poverenej členky miestnej volebnej komisie  Ing. Miroslavy Kubovčíkovej. 

Starostka prečítala svoj sľub starostu a následne jej p. B. Berberich odovzdal insígnie Mestskej 

časti a prevzala osvedčenie o zvolení. 

Starostka sa poďakovala p. B. Berberichovi a pristúpila k ďalšiemu bodu rokovania. 

 

 

K bodu č. 4/ Zloženie sľubu poslancov 

 

       Starostka oznámila prítomným, že v zmysle ustanovenia § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov teraz zložia sľub poslanca novozvolení 

poslanci miestneho zastupiteľstva. Poprosila p. B. Berbericha, aby prečítal sľub poslanca 

a prítomných aby povstali. ( Nasledovala priama reč) 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

 

Po prečítaní sľubu poslanca starostka poprosila panie poslankyne  a pánov poslancov, 

aby po prečítaní svojho mena pristúpili ku nej, potvrdili svoj sľub poslanca podaním ruky so 

slovami „ Sľubujem“, a svojím podpisom pod text sľubu zložili zákonom predpísaný sľub.  

 

Poverená členka miestnej volebnej komisie Ing. M. Kubovčíková  zároveň odovzdala 

osvedčenie o zvolení. Poslanci v abecednom poradí pristupovali k p. starostke, podávali jej 

ruku so slovom „ sľubujem“, sadali k stolu a podpísali sľub. Ing. M. Kubovčíková  im 

odovzdávala osvedčenie o zvolení a vracali sa na svoje miesto.  

 

Ako prvého poprosila o zloženie sľubu p. B. Berbericha, sľub postupne zložili ďalší 

poslanci v tomto abecednom poradí: Bc. Miroslav Belohorský, Ing. Norbert Borovský, Mgr. 

Andrea Gajdošová, Mgr. Silvia Hricková,  MVDr. Mgr. Anna Jenčová, PhDr. Lucia Kleinová, 

Ondrej Kmec , Ing. Ivana Kmecová, MUDr. Renáta Lenártová, PhD., Ing. Jozef Skonc a Mgr. 

Pavol Slivka. 

 

Po zložení sľubov, starostka ešte raz všetkým poslankyniam a poslancom zablahoželala 

a poverila funkciou zástupcu starostky mestskej časti p. B. Berbericha. Vyjadrila sa, že 

spolupráca s ním bola počas uplynulých štyroch rokov veľmi dobrá a verí, že táto spolupráca 

bude pokračovať aj naďalej. 

 

 

 
K bodu č. 5/ Vystúpenie starostky mestskej časti 

 

Starostka ešte raz srdečne privítala všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom. Povedala,  že voľby do orgánov 

samosprávy obcí, miest a samosprávnych krajov, ktoré sa konali 29.októbra 2022 boli 

demokratickým vyjadrením vôle občanov Slovenskej republiky.  
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Nebolo tomu inak ani v našej Mestskej časti Košice – Nad jazerom, kedy 3808 občanov  

svojím hlasovaním, rozhodli a opätovne ju potvrdili vo funkcii starostky a obhájeniu tretieho 

starostovského mandátu, ktorý pre ňu znamená silný záväzok a veľkú  dôveru voličov. 

Ďalej nasledovala priama reč pani starostky: „V prvom rade chcem všetkým obyvateľom 

Mestskej časti Košice - Nad jazerom poďakovať, ktorí sa zúčastnili volieb za ich účasť,  i za 

prejavenú dôveru a  sľúbiť, že budem aj naďalej robiť všetko preto, aby som ich nesklamala, a 

budem pristupovať zodpovedne a čestne  k plneniu svojich povinností. Výsledky volieb boli 

vyjadrením a uznaním mojej doterajšej práce pre mestskú časť Košice – Nad jazerom,  ale i 

práce celého tímu pracovníkov miestneho úradu a v neposlednom rade aj spolupráce 

poslancov, ktorí vo väčšine tiež opätovne obhájili svoje mandáty. Za toto všetko vám patrí veľké 

Ďakujem. Uplynulé volebné obdobie bolo obdobie dobrých vzťahov, komunikácie, úcty, 

rešpektu, politickej kultúry, rozvoja mestskej časti ale aj zasadením sa o to,  že Občan je u nás 

na prvom mieste a ja pevne verím, že v presadzovaní týchto hodnôt budeme spoločne 

pokračovať aj naďalej. Nie vždy išli jednotlivé veci ľahko a museli sme sa mnoho krát 

popasovať s problémami, či prekážkami  a bojovať doslova na viacerých frontoch, ale na konci 

dňa pozitívne výsledky a prospech občana vždy stáli za našu snahu a zasedenie sa. Ťažké 

covidové pandemické obdobie predchádzajúcich dvoch  rokov bolo aj skúškou a testom pre 

našu samosprávu, byť tu pre ľudí mnohokrát v prvej línii a pomáhať na dennej báze. O to viac 

nás to posilnilo a zocelilo v spoločnej práci. Zároveň chcem zablahoželať všetkým opätovne 

zvoleným a novozvolený poslancom k získaniu mandátu poslanca, poslankyne mestskej časti 

Košice – Nad jazerom, aj váš volebný výsledok je prejavenou dôverou občanov vo vás, že ich 

budete zastupovať, zodpovedne, čestne, v prospech rozvoja, zveľadenia sídliska i mesta.  Ako 

starostka mestskej časti Košice – Nad jazerom ponúkam aj naďalej spoluprácu, korektné 

vzťahy,  spoločný dialóg, lebo len z toho môžu vzísť  konštruktívne riešenia v prospech 

zveľadenia a rozvoja mestskej časti, v prospech ľudí, ktorí tu žijú a pôsobia. Našou úlohou vo 

vedení mestskej  častí je vykonávať  mandát starostky i poslancov maximálne zodpovedne, 

venovať sa rozvoju, správnemu fungovaniu a ponúknuť riešenia na niektoré problémy, ktoré 

musíme vnímať ako výzvy. Nasledujúce volebné obdobie nebude jednoduché. Sme zodpovední 

za množstvo povinností a veľa krát vo financovaní, sme závislí /od rozhodnutí/ mesta Košice  i 

štátu,  ale aj to vnímame  ako výzvu sa s týmto popasovať tak, aby na to nedoplácal občan. 

Verím, že naša spolupráca poslúži k naplneniu programov a  cieľov, ktoré sme si stanovili a na 

ktorých budeme spoločne pracovať, aby spokojnosť obyvateľov mestskej časti Košice -Nad 

jazerom bola tou našou najväčšou odmenou. Dovoľte mi ešte raz Vám milí poslanci úprimne 

zablahoželať a popriať,  aby sa nám spoločne darilo vytvárať pre našich obyvateľov príjemné 

prostredie a aby naše Jazero bolo pekným miestom pre život. Vám ctení hostia chcem 

poďakovať, za to, že ste prijali pozvanie na dnešné slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo, 

pretože aj vy mnohí ste súčasťou mestskej časti Košice- Nad jazerom, súčasťou samosprávy a 

spoluprácu s Vami považujem za podstatnú  a dôležitú. Želám všetkým mnoho síl, porozumenia 

a energie do nového funkčného obdobia.  

Následne na to sa starostka poďakovala za pozornosť a vyhlásila hodinovú prestávku. 

Uviedla, že po prestávke budeme pokračovať v pracovnom rokovaní a skôr ako pristúpime 

k pracovnej časti nášho rokovania, tak nás musí informovať, že nakoľko došlo k dlhodobej PN 

zamestnancov, ktorí majú na starosti hlasovacie zariadenie, budeme v pracovnej časti hlasovať 

zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečuje zamestnanec Ing. Milan Derfiňák. 
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K bodu č. 6/ Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starostka uviedla, že v zmysle schváleného programu nasleduje voľba návrhovej 

a mandátovej komisie. Do návrhovej komisie, ktorá pripravuje návrhy uznesení k jednotlivým 

bodom z rokovania, navrhla za členov poslancov: p. Luciu Kleinovú a p. Norberta Borovského. 

 

(Hlasovanie č. 1 z prít. 12  za 12  ) 

 

Poprosila  návrhovú komisiu, aby si  presadla k stolu, ktorý je pre ňu pripravený. Úlohou 

návrhovej komisie je pripraviť a predniesť návrhy uznesení z rokovania.  

 

Do mandátovej komisie, ktorá podľa zápisnice miestnej volebnej komisie overila platnosť 

volieb do orgánov mestskej časti navrhla zvoliť  za predsedu p. Andreu Gajdošovú a poslancov 

p. Silviu Hrickovú a p. Jozefa Skonca 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 1.    

(Hlasovanie č. 2 z prít. 12  za 12  ) 

 

Starostka vyhlásila 5 minútovú prestávku, počas ktorej členovia mandátovej komisie 

overili platnosť volieb starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Starostka 

poprosila prítomných, aby počas krátkej  prestávky  zotrvali na svojich miestach. 

 

 

K bodu č. 7/ Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb  

Poslankyňa A. Gajdošová predsedníčka mandátovej komisie v zložení predseda A. 

Gajdošová  členovia p. Silvia Hricková a p. Jozef Skonc predniesla správu, v ktorej uviedla, že 

komisia preskúmala Zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu 

a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom konaných dňa 

29.10.2022 a skonštatovala že: 

1. Za starostku   Mestskej časti  Košice – Nad jazerom bola zvolená Ing. Mgr. Lenka 

Kovačevičová,  a to s počtom platných hlasov 3808 čo je 66,48 % z celkového počtu platných 

hlasov odovzdaných pre kandidátov na starostu.       

V zmysle § 13 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

 neskorších predpisov, je mandát starostky Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej platný.  

2. Vo volebnom obvode 1. sa volilo 6 poslancov, pričom volebný obvod zahŕňal volebné okrsky 

od 1 do 11. Vo volebnom obvode 1. bolo zvolených 6 poslancov:  

Volebný obvod č. l  

1. PhDr. Róbert Schwarcz                  1262 hlasov,  

2. Mgr. Bernard Berberich           953 hlasov,  

3. MUDr. Renáta Lenártová PhD.   785 hlasov,  

4. Ondrej Kmec                        645 hlasov,  

5. Mgr. Pavol Slivka                       632 hlasov,  
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6. Ing. Ivana Kmecová                  621 hlasov 

 

3. Vo volebnom obvode 2. sa volilo 7 poslancov, pričom volebný obvod zahŕňal volebné okrsky 

od 12 do 23. Vo volebnom obvode 2. bolo zvolených 7 poslancov:  

Volebný obvod č. 2  

1. Ing. Jozef Skonc                  1203 hlasov, 

2. Mgr. Silvia Hricková    1060 hlasov,              

3. PhDr. Lucia Kleinová                      986 hlasov,  

4. Mgr. Andrea Gajdošová                  888 hlasov,        

5. Bc. Miroslav Belohorský                 815 hlasov,  

6. MVDr.,Mgr. Anna Jenčová             814 hlasov,                              

7. Ing. Norbert Borovský                     757 hlasov. 

 

Mandátová komisia skonštatovala, že v zmysle §11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sú mandáty novozvolených poslancov v 1. a 

v  2. volebnom obvode platné.  

Na základe uvedeného mandátová komisia  odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

uznesenie v znení: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

A/ berie na vedomie  

   1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

   2. vystúpenie starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom  

B/ konštatuje, že 

   1. zvolená starostka mestskej časti Ing., Mgr. Lenka Kovačevičová zložila 

zákonom  predpísaný sľub starostu obce  

   2. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

miestneho zastupiteľstva.  

Následne starostka poďakovala za prednesenie správy predsedníčke mandátovej 

komisie a poprosila návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesení k predchádzajúcim 

bodom programu a k správe mandátovej komisie o overení platnosti výsledku volieb. 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 2     

(Hlasovanie č. 3 z prít. 12  za 12  ) 

 

 

K bodu č. 8/ Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

Program ustanovujúceho zasadnutia bol oznámený elektronickou formou. Starostka 

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

nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky.  

  

(Hlasovanie č. 4 z prít. 12  za 12  ) 
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K bodu č. 9/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

 

Starostka za zapisovateľku z ustanovujúceho rokovania určila Alenu Olejárovú  a za 

overovateľov zápisnice určila poslancov: Bernarda Berbericha a Luciu Kleinovú. 

 

 

K bodu č. 10/ Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

  Starostka poverila poslankyňu Andreu Gajdošovú zvolávaním a vedením zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 3     

(Hlasovanie č. 5 z prít. 12  za 12) 

 

K bodu č. 11/ Vytvorenie poslaneckých klubov 

 
  Starostka poprosila poslancov, aby oznámili či sa vytvárajú v miestnom zastupiteľstve 

poslanecké kluby a ak áno, aby nahlásili mená predsedov prípadne podpredsedov a zloženie  

poslaneckého klubu. O slovo sa prihlásila poslankyňa A. Gajdošová, ktorá uviedla vznik 

poslaneckého klubu s názvom Starostovia a nezávislí, ktorý bude mať 6 členov. Predsedom 

klubu bude A. Gajdošová a členmi budú: L. Kleinová, J. Skonc. M. Belohorský, I. Kmecová 

a O. Kmec. 

 

  Starostka sa poďakovala a povedala, že ak nie sú ďalšie návrhy, poprosila návrhovú 

komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 4.  

 

(Hlasovanie č. 6 z prít. 12  za 12) 

 

 

 

K bodu č. 12/ Zriadenie miestnej rady a voľbe členov miestnej rady 

 

Podľa ustanovenia § 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov navrhla, aby sa pristúpilo k určeniu počtu členov miestnej rady, ktorú 

v zmysle citovaného paragrafu ods. 2) tvorí najviac 1/3 poslancov miestneho zastupiteľstva, čo 

sú 4 členovia.  
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Navrhla, aby bola zriadená 4-členná miestna rada. Uviedla, že podľa § 14 ods. 3 cit.  

zákona miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho 

zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu 

poradného orgánu starostu. Keďže spomedzi poslancov poverila za svojho zástupcu p. poslanca 

Berbericha ten sa priamo zo zákona stáva aj členom miestnej rady. Zároveň navrhla, aby 

miestne zastupiteľstvo zvolilo za ďalších členov miestnej rady poslancov L. Kleinovú a J. 

Skonca. 

 

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 5     

(Hlasovanie č. 7 z prít. 12  za 12) 

 

 

 

K bodu č. 13/ Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, voľba jej predsedu a  členov komisie. 

     

Starostka uviedla, že Miestne zastupiteľstvo podľa článku VII.  bodu 5 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov zriaďuje  komisiu  na  ochranu verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov.  

 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec miestneho zastupiteľstva. Ak sú v 

miestnom  zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí 

poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického 

hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.   

 

Starostka predložila návrh na predsedu komisie poslanca  Pavla Slivku a predložila 

návrh na členov komisie: poslankyne Annu Jenčovú, Renátu Lenártovú  a Andreu Gajdošovú. 

 

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 6     

(Hlasovanie č. 8 z prít. 12  za 12) 

 

 

 

K bodu č. 14/ Návrh na zriadenie stálych komisií  miestneho zastupiteľstva, a vymedzenie 

ich úloh  

 

 Starostka uviedla, že podľa ustanovenia § 15 zákona SNR č. 369/1990 zb. o 

obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku komisií miestneho 

zastupiteľstva, miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Vymedzenie úloh jednotlivých komisií bolo 
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poslancom zaslané v materiáloch. Starostka navrhla zriadiť 5 komisií miestneho zastupiteľstva  

s vymedzením obsahových náplní ich činnosti, a to: 

1. komisiu finančnú 

2. komisiu  sociálno-zdravotnú 

3. komisiu mládeže, vzdelávania, kultúry a športu  

4. komisiu výstavby a životného prostredia     

5. komisiu legislatívno – právnu 

 

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 7     

(Hlasovanie č. 9 z prít. 12  za 12) 

 

 

 

K bodu č. 15/ K voľbe predsedov zriadených komisií miestneho zastupiteľstva a členov 

z radov poslancov.  

 

 Starostka uviedla, že na pracovnom stretnutí poslancov MČ boli za predsedov 

a členov  jednotlivých komisií navrhnutí títo poslanci: za predsedu  finančnej komisie  poslanec 

Jozef Skonc, za predsedu  komisie sociálno-zdravotnej  poslankyňa  Lucia Kleinová, za 

predsedu komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu poslankyňa  Andrea Gajdošová, za 

predsedu  komisie výstavby a životného prostredia poslanec Norbert Borovský a za predsedu 

komisie  legislatívno – právnej poslankyňa Anna Jenčová. 

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

Následne starostka predložila návrhy na členov stálych komisií z radov poslancov, 

ktorých predkladajú predsedovia komisií. Za členov finančnej komisie poslancov: Andreu 

Gajdošovú, Annu Jenčovú, Ivanu Kmecovú a Ondreja Kmeca. Za členov do sociálno-

zdravotnej komisie poslancov: Renátu Lenártovú, Ivanu Kmecovú, Miroslava Belohorského 

a Silviu Hrickovú, za členov  do komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu poslancov: 

Ivanu Kmecovú, Ondreja Kmeca, Miroslava Belohorského, Luciu Kleinovú, Annu Jenčovú, 

Silviu Hrickovú a Jozefa Skonca, za členov  do komisie výstavby, verejného poriadku 

a životného prostredia poslancov: Jozefa Skonca, Miroslava Belohorského, Silviu Hrickovú, 

Ondreja Kmeca,  Pavla Slivku a Luciu Kleinovú a za  členov do legislatívno-právnej komisie: 

Miroslava Belohorského a Pavla Slivku. 

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 8     

(Hlasovanie č. 10 z prít. 12  za 12) 
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K bodu č. 16/ Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad 

jazerom na rok 2022 

Starostka uviedla, že materiál bol zaslaný elektronicky a v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení je odo dňa 9. 11. 2022 zverejnený na webovej stránke 

mestskej časti. 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom  schválilo dňa 15. 12. 2021 

uznesením č. 178 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 

a uznesením č. 200  zo dňa 28. 4. 2022  1. zmenu programového rozpočtu.  

 V súlade s uvedenými uzneseniami boli na rok 2022 schválené projekty, ktoré nemohli 

byť v roku 2022 uskutočnené, a to  najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov 

(vrátane mesta Košice)  pri územných a stavebných konaniach.  

 Uviedla, že realizáciu väčšiny neuskutočnených projektov  navrhujeme  presunúť do 

roku 2023 a 3. zmenou rozpočtu na rok 2022 navrhujeme znížiť kapitálový rozpočet o uvedené 

aktivity tak, aby údaje o rozpočte kapitálových investícií a čerpaní finančných prostriedkov 

z  mimorozpočtového fondu zobrazovali  očakávaný stav k 31. 12. 2022, a to v programovom 

rozpočte roku 2022 a aj v návrhu programového rozpočtu na rok 2023.  

 Zároveň navrhujeme znížiť kapitálový rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov 

z peňažného fondu o uvedené aktivity:  

▪ Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici v sume -15 000 € 

▪ Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk na ulici Ždiarska 3 v sume -15 000 € 

▪ Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová v sume -24 200 € 

▪ Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero v sume -2 500 € 

▪ Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko v sume -53 600 € 

▪ Projektová dokumentácia Športový park v sume -4 000 € 

Spolu -114 300 €. 

 Na základe vývoja príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, navrhujeme zmeny 

v  položkách bežného rozpočtu: 

▪ Podiel na výnose dane z príjmovv sume +28 240 € 

▪ Príjmy z odvodov z hazardných hier v sume -14 000 € 

▪ Príjmy za prímestský letný tábor v sume -2 930 € 

▪ Výdavky za prímestský letný tábor v sume -2 930 € 

▪ Výdavky - Duálne vzdelávanie v sume +1 470 € 
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▪ Výdavky - mzdy pracovníkov v sume +12 770 € 

Spolu bežné príjmy: +11 310 € 

Spolu bežné výdavky: +11 310 €. 

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 9     

(Hlasovanie č. 11 z prít. 12  za 12) 

 

 

K bodu č. 17/ Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2022 

 

Starostka uviedla, že v súlade s uznesením č. 178 z 20. riadneho zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 15. decembra  2021, ktorým miestne 

zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2022 

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. 8 - 16  schválených starostkou mestskej časti dňa 26. 9. 2022: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8 - na základe zverejnenia priemernej mesačnej mzdy zamestnancov 

v národnom hospodárstve za rok 2021 v mesiaci marec 2022, t. j. až po schválení rozpočtu na 

rok 2022, bolo potrebné upraviť rozpočet určený na plat a  poistné odvody starostky a 

kontrolóra MČ. V súvislosti       s údržbou a prevádzkou Rekreačnej lokality Jazero bolo taktiež 

potrebné vykonať  zmeny v rozpočte dohôd a poistných odvodov určených pre program RL 

Jazero:                                                                                                                                                                                         

Zmeny rozpočtu: 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: Program 9 -  Plánovanie, manažment a kontrola, 

Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, Prvok 3 - Plat a poistné odvody 

- starostka, položka 610 - plat starostky: +900 €, položka 620 - poistné odvody: +320 €                                                                                         

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 3 - Vnútorná kontrola,                                

Prvok 1 - Plat a odmena - kontrolór MČ, položka 610: +600 €                                                      

Prvok 2 - Poistné odvody - kontrolór MČ, položka 620: +240 €                                                    

Program 6 -  Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero,        

Prvok 4 - Služby, položka 620 - poistné odvody:  +1 240 €                                                

položka 637 - dohody: +7 670 €                                                                                                   

Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +10 970 € 
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Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: Kategória 200 - Nedaňové príjmy, položka 212 -  

príjmy z prenájmu priestorov a objektov: +400 €                                                                                                               

položka 221 - ostatné poplatky - z overení a i.: +2 518 €                                                                    

Kategória 300 - Granty a transfery, položka 312001 - zo štátneho rozpočtu, preplatenie 

výdavkov COVID-19 za roky 2020 a 2021: +8 052 €                                                                        

Spolu zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: +10 970 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9 - z dôvodu zvýšených výdavkov pri významných životných 

a spoločenských podujatiach (významné životné jubileá občanov), výdavkov na reprezentačné 

vrátane výdavkov na zasadnutia miestneho zastupiteľstva ( 2 krát slávnostné), miestnej rady 

a komisií bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne: 

Zmeny rozpočtu: 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: Program 9 -  Plánovanie, manažment a kontrola, 

Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, Prvok 1 - Reprezentačné 

výdavky  - starostka, položka 633: +900 €                                                                                  

Program 9 -  Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 2 - Činnosť miestneho 

zastupiteľstva, Prvok 1 - Reprezentačné výdavky - MiZ, MR, komisie, položka 633: +200 € 

Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +1 100 € 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: Program 9 -  Plánovanie, manažment a kontrola, 

Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, Prvok 2 - Finančné príspevky, 

položka 633: -1 100 €         

 

Rozpočtové opatrenie č. 10 - V súvislosti s prípravou 3. čísla občasníka Jazerčan s vyšším 

počtom strán ako obvykle,  bolo potrebné upraviť rozpočet schválený na jeho vydávanie: 

Zmeny rozpočtu: 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: Program 8 -  Služby občanom, Podprogram 1 - Noviny 

Jazerčan, Prvok 1 - Vydávanie novín Jazerčan, položka 600: +1 750 €         

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: Program 9 -  Plánovanie, manažment a kontrola, 

Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, Prvok 2 - Finančné príspevky, 

položka 633: -100 €                                                                                                                                                        

Program 11 -  Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 8 - Služby, 

položka 637: -950 €                                                                                                                      

Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -1 050 € 

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: Kategória 200 - Nedaňové príjmy, položka 221 - ostatné 

poplatky - z overení a i.: +700 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 11 - v súvislosti so zabezpečením spoločenského podujatia - 

Oceňovanie osobností mestskej časti a prípravou ďalších kultúrno-spoločenských aktivít MČ 

(Mikuláš a pod.) bolo potrebné vykonať nasledovné zmeny rozpočtu: 

Zmeny rozpočtu: 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: Program 5 -  Kultúrne služby, Podprogram 2- 

Kultúrne a spoločenské podujatia, Prvok 1-Realizácia kultúrno-spoločenských podujatí, 

položka 620, 630: +1 500 €                                                                                                                                                                   

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 5 - Marketing MČ, Prvok 1- 

Propagácia MČ, položka 637 - služby: +500 € 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: Program 10 -  Interné služby, Podprogram 1 - Právne 

a komerčné služby, Prvok 1 - Exekučné a iné špeciálne služby, položka 637: -400 € 

Program 10 -  Interné služby, Podprogram 1 - Právne a komerčné služby, Prvok 2 - Štúdie a 

posudky, položka 637: -600 €                                                                                                                                    

Program 11 -  Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 8 - Služby, 

položka 637: -340 €                                                                                                                      

Spolu zmeny rozpočtu bežných výdavkov: -660 € 

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: Kategória 200 - Nedaňové príjmy, položka 221 - ostatné 

poplatky - z overení a i.: +660 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12 - z dôvodu, že spoločnosť Microsoft ukončila podporu prehliadača 

Internet explorer a doterajšia registratúra mestskej časti pracuje na tejto platforme, je potrebný 

prechod na novú verziu registratúry Memphis. V súvislosti s týmto bolo potrebné zvýšiť 

finančné prostriedky určené na podporu informačných systémov. 

Zmeny rozpočtu: 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: Program 10 -  Interné služby, Podprogram 3 - 

Informačný systém MČ, Prvok 6 - Podpora IS, položka 637: +2 400 € 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: Program 10 -  Interné služby, Podprogram 3 - 

Informačný systém MČ, Prvok 1 - Výpočtová technika - hardvér, položka 633002: -400 € 

Program 10 -  Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém MČ, Prvok 3                         

- Licencie, položka 633018: -1 000 € 

Program 10 -  Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém MČ, Prvok 4                           

- Údržba výpočtovej techniky, položka 635002: -500 € 

Program 10 -  Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém MČ, Prvok 5                           

- Údržba softvéru, položka 635009: -500 €                                                                                                                 

Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -2 400 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 13 - z dôvodu uskutočnenia zmien v poistných zmluvách na poistenie 

majetku MČ a na poistenie vozidiel, bolo potrebné realizovať presuny rozpočtu medzi 

poistením majetku a poistením motorových vozidiel. 

Zmeny rozpočtu: Program 10 -  Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom 

MČ, Prvok 5 - Poistenie,  položka 637015: -150 €                                                                                            

Program 11 -  Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 6 - Dopravné, 

položka 634003: +150 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 14 - dôvodom na vykonanie rozpočtového opatrenia bolo 

zabezpečenie podujatia Jubilanti 2022 pre občanov mestskej časti, ktorí sa v rokoch 2020-2022 

dožili jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Podujatie sa v rokoch 2020 a 2021 nerealizovalo 

pre proti-covidové opatrenia.    Z kapacitných dôvodov nebolo možné podujatie uskutočniť 

v priestoroch mestskej časti. 

Zmeny rozpočtu: Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: Program 7 -  Sociálne služby, 

Podprogram 1 - Denné centrum, Prvok 6 - Služby, nájomné, položka 636, 637: +7 000 € 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: Program 7 -  Sociálne služby, Podprogram 1 - Denné 

centrum, Prvok 2 - Telekomunikačné služby, položka 632: -100 €                                                               

Program 7 -  Sociálne služby, Podprogram 1 - Denné centrum, Prvok 3 - Materiál, položka 

633: -6 000 €                                                                                                                                                                                

Program 7 -  Sociálne služby, Podprogram 1 - Denné centrum, Prvok 4 - Dopravné, položka 

634: -500 €                                                                                                                                     

Program 7 -  Sociálne služby, Podprogram 1 - Denné centrum, Prvok 5 - Údržba, položka 635: 

-400 €                                                                                                                                             

Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -7 000 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 15 - na základe vývoja bežných príjmov dosiahnutých z prenájmu 

majetku a refundácií médií boli uskutočnené zmeny rozpočtu bežných prímov podľa 

jednotlivých položiek: 

Zmeny rozpočtu: Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: Kategória 200 - Nedaňové príjmy, 

položka 212002 - príjmy z prenajatých pozemkov: +3 470 €                                                                          

položka 292012 - z dobropisov za média od dodávateľov: + 800 €                                                                 

položka 292019 - z refundácií médií od nájomcov: + 2 730 €                                                               

Spolu zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: +7 000 € 

Zníženie rozpočtu bežných príjmov: Kategória 200 - Nedaňové príjmy, položka 212003 - 

príjmy z prenajatých budov a objektov: - 7 000 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 16 - z dôvodu zvýšenia nákladov na niektoré médiá v priebehu roka 

2022, a to podľa jednotlivých programov, bolo potrebné zmeniť rozpočet nasledovne: 

Zmeny rozpočtu: 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: Program 6 -  Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 

1 - Údržba a prevádzka RL Jazero, Prvok 1 - Energie a voda, položka 632: +3 000 €                                

Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +3 000 € 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: Program 10 -  Interné služby, Podprogram 2 - 

Hospodárenie s majetkom MČ, Prvok 1 - Energie a voda,  položka 632: - 1 800 € 

Program 11 -  Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 4 - Energie, 

voda a komunikačné služby, položka 632: -1 200 €                                                                                                        

Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -3 000 € 

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 8 - 16 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o sumu 

19 330 € a zvýši sa rozpočet bežných výdavkov taktiež o sumu 19 330 €.  

Rozpočet  bežných  výdavkov bol na rok 2022  schválený  v  objeme 1 371 654 €. 

Čiastka 135 394 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte  bežných  výdavkov  realizovaných  

rozpočtovými   opatreniami  č. 1 - 16  schválenými   starostkou   mestskej   časti   v  roku  2022 

predstavuje podiel 9,87 %, 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. 10     

(Hlasovanie č. 12 z prít. 12  za 12) 

 

 

 

K bodu č. 18/ Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 

č. 20/2022 

Materiál bol zaslaný elektronicky. V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení mesto Košice 

ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) oznámilo, že začalo 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej 

aglomerácie, Zmeny a doplnky č. 20/2022“. 

Predmetnom týchto zmien a doplnkov sú: 

1. Lokalita Priemyselný park Valaliky v k. ú. Barca, Šebastovce, Železiarne. 

2. Lokalita Železiarne v k. ú. Železiarne. 

3. Lokalita Kopa – Girbeš v k. ú. Myslava, Grunt. 
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4. Lokalita Domino v k. ú. Terasa. 

5. Lokalita Futbalová akadémia v k. ú. Jazero. 

6. Lokalita Lorinčík v k. ú. Lorinčík. 

7. Lokalita Šaca v k. ú. Šaca. 

Spracovateľom „Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny 

a doplnky č. 20/2022“ je Ing. Arch. Martin Baloga, PhD., Kollárova 5428/22, 058 01 Poprad, 

AA SKA. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie 

podľa § 2a stavebného zákona je Ing. Arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 391.  

Hlavným cieľom je vypracovať územnoplánovaciu dokumentáciu na reguláciu zástavby 

vymedzeného územia. Cieľom obstarania strategického dokumentu ÚPN HSA Košice, ZaD č. 

20/2022 je spoločenská dohoda Mesta Košice s dotknutými orgánmi štátnej správy, 

s dotknutými právnickými osobami, s dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými 

mestskými časťami a s verejnosťou o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia 

plôch vo vymedzených lokalitách. 

Obsah územnoplánovacej dokumentácie ÚPN HSA Košice, ZaD č. 20/2022 vyplýva 

z vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 

dokumentácií a rieši v katastrálnom území Jazero lokalitu „Futbalová akadémia“ pod bodom 

č.5.  

Lokalita Futbalová akadémia v k. ú. Jazero (parcela číslo 1550/1, 65, k. ú. Jazero) V tejto 

lokalite je cieľom využitia územia - odporúčaná polyfunkcia občianského, 

športovorekreačného vybavenia a verejnej zelene za účelom realizácie futbalovej akadémie. 

Aktuálne využitie v zmysle ÚPN HSA Košice sú plochy pôvodnej nezmenenej funkcie 

s územnou rezervou plôch občianskej vybavenosti a plôch výroby a skladov.  

V súčasnosti sa v tesnej blízkosti územia navrhovaného na umiestnenie futbalovej 

akadémie nachádza nevyužívané parkovisko, ktoré je vzhľadom na svoju polohu predurčené 

stať sa záchytným parkoviskom pre obyvateľov každodenne dochádzajúcich za prácou z okolia 

Košíc.  

Oproti uvedenému parkovisku je situovaná zastávka električiek s atraktívnou 

dopravnou ponukou spojov do širšieho centra mesta, ktorá je plánovaná na prebudovanie ako 

Terminál Važecká.  

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 11     

(Hlasovanie č. 13 z prít. 12  za 12) 
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K bodu č. 19/ Návrh plánu poslaneckých dní na december 2022 a na rok 2023 

Starostka uviedla, že návrh bol predložený elektronicky. 

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

vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 12     

(Hlasovanie č. 14 z prít. 12  za 12) 

 

K bodu č. 20/ Rôzne 

V rámci bodu rôzne starostka uviedla, že predpokladaný termín ďalšieho riadneho 

rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom Vám bude včas 

oznámený. 

Požiadala predsedov komisií miestneho zastupiteľstva, aby na najbližšie rokovanie  

predložili návrhy na doplnenie komisií o neposlancov – odborníkov (v rozsahu meno, 

priezvisko, trvalé bydlisko). 

Oznámila, že novozvolení poslanci sú povinní predložiť majetkové priznanie  do 30 dní  od 

zloženia sľubu  na tlačive Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

rok 2021. A zároveň všetci poslanci  sú povinní podpísať poverenie a poučenie oprávnenej 

osoby, ktoré majú predložené na stole. 

 

 

K bodu č. 21/ Záver 

Starostka uviedla, že program ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva sme 

vyčerpali. Vyjadrila presvedčenie, že spolupráca počas celého volebného obdobia bude dobrá 

a spoločnými silami budeme robiť všetko pre skvalitnenie života občanov tejto mestskej časti. 

 

Poďakovala všetkým za účasť a   vyhlásila dnešné ustanovujúce zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva za ukončené. 

 

 

JUDr. Martin Petruško     Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 

              prednosta                                                                                starostka 

 

                              podpísala dňa:  

 

 

overovatelia: PhDr. Lucia Kleinová 

                      Mgr. Bernard Berberich 

 

 

 

zapisovateľka: JUDr. Alena Olejárová 


