Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 08.08.2018
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Pozvánka na zasadnutie MZ MČ Košice - Sever
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Sľub poslanca MZ MČ Košice – Sever
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda, 08.08.2018 od 15.00 do 15.20 hod.

Počet zvolených poslancov: 13
Počet prítomných:

9 – podľa priloženej prezenčnej listiny

Počet neprítomných:

3 - poslanci Jozef Filipko, Marcel Gibóda, Peter Kalanin

Ďalší prítomní:

Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever
Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever
Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj otvoril XXVII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
a privítal poslancov aj zamestnancov úradu. Zdôraznil, že dnešné zasadnutie MZ sa koná z dôvodu
nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát po zosnulej poslankyni Ing. Anne Zimmermannovej.
Pripomenul, že minulý týždeň sa úrad rozlúčil aj so zamestnancom Ing. Ivanom Blahútom. Aby si uctili
ich pamiatku, požiadal prítomných o minútu ticha.
Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 9 poslancov MZ MČ
Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Štefana Baláža a Petra Blišťana.
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Ivetu Pankovičovú.
Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Jaroslava Polačeka.
Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Štefana Kertésa a Tomáša Kišidaya.
Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Zdenku Behunovú a p. Máriu Palkovú, ktorí budú vykonávať
funkciu skrutátorov.
Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Hlasovalo 9
poslancov.

Hlasovanie č. 1:

za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo :
návrhovú komisiu v zložení: Kosmas Bekiaris a Jaroslav Polaček
mandátovú komisiu v zložení: Štefan Kertés a Tomáš Kišiday.

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení.
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3. Schválenie programu rokovania
Starosta Gaj dal hlasovať o predloženom programe XXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, zverejnenom na úradnej tabuli a webovej stránke MČ, hlasovalo 9
poslancov.

Hlasovanie č. 2:

za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0,
predložený program rokovania bol schválený.

Potom požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu.
Prihlásil sa poslanec Kertés a navrhol doplniť bod: Zmena termínu plnenia Uznesenia č. 301/2018,
ktorý bude označený ako bod 4.1.
Iné návrhy na doplnenie programu rokovania predložené neboli. Starosta ukončil diskusiu a dal
hlasovať o doplňujúcom návrhu poslanca Kertésa, kvórum 9 poslancov.

Hlasovanie č. 3:

za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.

Bod Zmena termínu plnenia Uznesenia č. 301/2018 bude doplnený do programu rokovania a označený
ako bod 4.1.
Uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo zverejnený
program XXVII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever so zapracovaným
doplňujúcim návrhom v tomto znení:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Zánik poslaneckého mandátu, vyhlásenie nastúpenia náhradníka a zloženie sľubu náhradníka
na uprázdnený mandát poslanca MZ MČ Košice – Sever
4.1. Zmena termínu plnenia Uznesenia č. 301/2018
5. Záver
4. Zánik poslaneckého mandátu, vyhlásenie nastúpenia náhradníka a zloženie sľubu
náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ MČ Košice - Sever
Na základe ust. § 25 ods. 2 písmeno j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zaniká mandát poslanca smrťou. Dňa 13.07.2018 zanikol v zmysle tohto
ustanovenia mandát poslankyne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Ing. Anne
Zimmermannovej.
Podľa ust. § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát poslanca obecného
zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo
volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
V zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti do miestneho
zastupiteľstva starosta Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ust. § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznámil dňa 23.07.2018, že ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca
Miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3 nastupuje Mgr. Pavol Železník. Nastúpenie
náhradníka na uprázdnený mandát bolo oznámené v zákonom určenej 15 – dňovej lehote.
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Podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
poslanec je povinný najmä zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa
zúčastní.
Potom sa pristúpilo k prečítaniu sľubu a k jeho slávnostnému zloženiu novým poslancom.
Poslanec Bekiaris prečítal sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, ktorý Mgr. Pavol
Železník potvrdil slovami „To sľubujem“ a svojím podpisom.
Starosta zablahoželal Mgr. Pavlovi Železníkovi k funkcii poslanca a privítal ho v poslaneckom zbore.
Poslanec Polaček ako člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia pripraveného k tomuto bodu.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) berie na vedomie
1. zánik mandátu poslankyne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
Ing. Anny Zimmermannovej z dôvodu podľa ust. § 25 ods. 2 písm. j) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. nastúpenie Mgr. Pavla Železníka ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
b) konštatuje
zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Sever Mgr. Pavla Železníka.
Starosta dal hlasovať, hlasovalo 9 poslancov.

Hlasovanie č. 4:

za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

4.1. Zmena termínu plnenia Uznesenia č. 301/2018
Starosta odovzdal slovo poslancovi Kertésovi.
P. Kertés navrhol zmenu termínu plnenia Uznesenia č. 301/2018 do 31.10.2018. Zdôvodnil to tým, že
pôvodný termín osadenia druhého defibrilátora bol plánovaný do 30.6.2018. Na rokovaní XXVI.
zasadnutia MZ bol tento termín upravený Uznesením č. 308/2018 na dátum 31.7.2018. Na pracovnom
rokovaní dňa 4.7.2018 bol dohodnutý ako najvhodnejší termín 16. október 2018 – Európsky deň
záchrany života. Preto je potrebné upraviť termín plnenia uznesenia na dátum 31.10.2018.
Prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
zmenu termínu plnenia Uznesenia č. 301/2018 na dátum 31.10.2018.
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Starosta dal hlasovať o prečítanom návrhu uznesenia, hlasovalo 10 poslancov.

Hlasovanie č. 5:

za - 10, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

5. Záver
Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XXVII. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Všetkým poslancom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva a poprial ešte všetko dobré v dovolenkovom a prázdninovom čase.
Košice, 08.08.2018
Zapísala:
Iveta Pankovičová
zapisovateľka

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