
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce konaného dňa  

15.02. 2017 o 16.00 hod. v zasadačke miestneho úradu Šebastovce. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
1.  Otvorenie zasadnutia.  
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3.  Správa kontrolórky a stanovisko k návrhu rozpočtu 
4. návrh rozpočtu na rok 2017 
5. Informácia o návrhu územného plánu Západ + celé Šebastovce 
6. Zmena poplatkov za služby na miestnom cintoríne 
7. Rôzne 

 
 

K bodu č.1: 
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,00 hod. 
Prítomní boli všetci, poslanci a kontrolórka. Program bol schválený bez doplňujúcich bodov 
a bol schválený – hlasovaním č. 1. 
 
 
     Pre prejednávaním bodov podľa programu, poslanci umožnili predniesť požiadavku 
niektorých obyvateľov z Ďatelinovej ulice, a to na žiadosť p. Polivčákovej. 
Ich požiadavka sa týkala odpovede na žiadosť p. Polivčákovej, ktorá bola miestnemu úradu 
doručená dňa 05. 12. 2016 pod číslom 523. Pani Polivčáková a podpísaní obyvatelia žiadali 
o vybudovanie cesty na Ďatelinovej ulici z dôvodu zníženia kvality ich bývania. Odpoveď im 
bola zaslaná dňa 08. 12. 2016, v ktorej mali zdôvodnené všetky potrebné informácie ohľadom 
stavu vyššie uvedenej ulice. Starostka na otázky obyvateľov odpovedala tak, ako to bolo 
uvedené v odpovedi na ich sťažnosť, a to v zmysle, že  :  

- Ďatelinová ulica sa nachádza v lokalite kde momentálne prebieha výstavba rodinných 
domov na základe vydaných stavebných povolení. Tieto rodinné domy resp. ich 
stavebníci budú realizovať prekopávky na komunikácii pre napojenie RD na 
inžinierske siete. Každý stavebník je povinný dať prekopávku komunikácie do 
pôvodného stavu, čo sa samozrejme týka aj p. Polivčákovej. Každý to urobí nekvalitne 
a potom nám vznikajú takéto problémy. Ďalej starostka zdôraznila, že do doby tejto 
výstavby sa budú na Ďatelinovej ulici prevádzať len nutné opravy a údržba 
komunikácie. Čo sa týka otázky znečistenia komunikácie mechanizmami, ktoré jazdia 
k staveniskám, je potrebné ich oznámiť ihneď. Buď miestnemu úradu, alebo priamo 
polícii. Ak, sa znečistenie oznamuje neskôr je ťažko riešiteľné.  

- Starostka ďalej uviedla, že takéto ulice, na ktorých je výstavba, máme v našej 
mestskej časti viac (napr. Levanduľová, Prasličková, Šalviová ). Aj tam obyvatelia 
majú problémy, ale žiaľ chce to čas a trpezlivosť aj zo strany obyvateľov, nakoľko pri 
výstavbe svojich domov vedeli kde idú stavať a bývať. Naviac by bolo nehospodárne, 
neefektívne a neúčelné vynaloženie financií na úpravu povrchu, ktorý by sa opäť 
znehodnotil pri prekopávkach.  

 
Po ukončení diskusie obyvateľov pokračovalo zasadnutie podľa schváleného programu.  
  
 



K bodu č.2: 
Za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne – Čižmárová Anna a Košťanská Monika. 
Za zapisovateľa : Eva Balogová 
 
K bodu č.3: 
Správu kontrolóra  obdržali poslanci v písomnej forme, taktiež stanovisko k návrhu rozpočtu 
a plán činnosti kontrolórky na rok 2017.  
Tento bod zobrali poslanci na vedomie, bez diskusie a pripomienok. 
Hlasovanie č. 2 
 
K bodu č.4  : 
V tomto bode sa rokovalo o návrhu rozpočtu na rok 2017.  
Otázky k návrhu mal poslanec Ing. Kiszel, a to k rozpočtovej položke bežné výdavky – 
základný plat starostu – porovnanie s rokom 2016 a navýšenie platov pracovníkov miestneho 
úradu.  
K tejto otázke odpovedala starostka, a to že navrhovaná  suma je prepočítaná v súlade so 
zákonom o platovom postavení starostov, ktorá sa prepočítava každý rok v mesiaci marci na 
základe zverejnenej sumy (výšky) priemernej mzdy štatistickým úradom za rok 2016. Starosta 
MČ poberá plat v súlade so zákonom bez žiadneho navýšenia.  
Navýšenie mzdy pracovníkov vo verejnej správe je navýšené o 4% na základe zákona č. 553 
o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme. 
Ďalšiu otázku mal p. poslanec ohľadom položky 633002 – vybavenie VT. Bolo mu 
vysvetlené, že finančné prostriedky budú použité na nákup zariadenia tlačiarne, nakoľko stará 
tlačiareň je neopraviteľná. Jedna tlačiareň slúži pre všetky tri počítače na miestnom úrade a na 
kopírovanie aj pre občanov. 
Ďalej sa p. poslanec pýta k položke – daň za psa. P. starostka vysvetľuje, že uvedená položka 
je poukázaná od mesta pre MČ na zabezpečenie nákladov spojených s evidenciou psov, 
čistotou a ostatných nákladov ako sú  výroba známok,... 
Ďalšie otázky sa týkali finančných prostriedkov navrhovaných na opravu a zakúpenie kotla 
v budove MÚ. Odpoveď znela, že opravu je nutné vykonať nakoľko staré dvadsaťpäťročné 
zariadenie kotolne je v nevyhovujúcom technickom stave a podľa odborníkov a revízneho 
technika už ďalšie opravy sú nerentabilné, neefektívne a nehospodárne. 
Po prediskutovaní otázok, nebol zo strany poslanca Kiszela predložený žiadny pozmeňujúci 
návrh k rozpočtu na rok 2017. Iné návrhy tiež neboli a rozpočet bol schválený hlasovaním č. 
3. 
 
K bodu č.5 : 
Návrh územného plánu  : 
Poslanci obdržali grafickú časť predbežne spracovaného návrhu územného plánu lokality 
západ.  
Predkladateľom materiálu bola starostka mestskej časti, ktorá k tomuto bodu uviedla, že MČ 
aj napriek tomu, že posledný návrh nebol vlastníkmi odsúhlasený, požiadala mesto Košice 
o vypracovanie nového územného plánu pre celé Šebastovce. Hlavný dôvod sú zmeny, ktoré 
vznikli v minulom období v zastavanej časti územia -  novovytvorené lokality a zároveň 
návrh lokality západ. Preto je potrebné, aby všetky návrhy a zmeny boli spracované do 
jedného uceleného materiálu, aby sa v budúcnosti mohlo pokračovať v rozvoji a budovaní 
MČ.  
K tomuto  návrhu neboli predložené poslancami žiadne zmeny ani podnety. Materiály 
poslanci dostali v písomnej forme. Pripomienky p. Čižmára – člena stavebnej komisie 



a dotknutého vlastníka  v lokalite západ, jeho podnety budú v prípade, že sú opodstatnené, 
prerokované s UHA pri ďalšom spracovaní návrhu.  
Tento bod zobrali poslanci na vedomie hlasovaním č. 4. 
 
K bodu č.6 : 
Zmena poplatkov na cintoríne sa týkala hlavne určenia spôsobu platieb a pochovávania podľa 
toho, či je nájomca príbuzný v prvom alebo v druhom rade vo vzťahu k nebohému. Suma 
poplatku bola upravená v položke prepožičanie hrobného miesta. Pre príbuzných v druhom 
rade, a to z 83,00 € na 80,00 €. 
Iné zmeny navrhované neboli. 
Tento bod schválili poslanci hlasovaním č. 5 
 
K bodu č.7 : 
V bode rôzne – starostka podala informáciu o ukončení nájmu v bare. Zároveň požiadala 
poslancov o návrhy a podnety, na aký účel by bolo možné priestor prenajať. 
Zatiaľ nebol žiadny konkrétny návrh, skôr ako zistiť možnosti, a to čo v najbližšom možnom 
čase. K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie MZ. 
  
Na záver starostka poďakovala poslancom za účasť a rokovanie ukončila o 19,00 hod. 
 
Košice – Šebastovce, dňa 22. 02. 2017 
 
 
Zapisovateľ:  Balogová Eva 
 
 
Overovatelia :     
Čižmárová Anna  ............................................... 
 
Košťanská Monika  ............................................... 
 


