Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 29.07.2019

Prílohy:

Pozvánka na V. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever
Listina prítomných z 29.07.2019
Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

pondelok, 29.07.2019, od 16.00 hod. do 16.10 hod.

Počet zvolených poslancov: 13
Počet prítomných:

8 – podľa priloženej prezenčnej listiny

Počet neprítomných:

5

Ďalší prítomní:

František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever
Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta Mestskej časti Košice – Sever František Ténai otvoril V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Sever a privítal poslancov a zamestnancov mestskej časti.
Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia je v rokovacej miestnosti prítomných 7 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 Ténai určil za overovateľov zápisnice poslankyňu Andreju Takáčovú a poslanca Martina
Rogovského.
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Ladislava Töröka.
Starosta Ténai navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka a Milana Baraníka.
Starosta Ténai navrhol: do mandátovej komisie poslancov Ladislava Kuczika a Pavla Holečka.
Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 7
poslancov.

Hlasovanie č. 1:

za - 7, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo :
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko a Milan Baraník.

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 7
poslancov.

Hlasovanie č. 2:

za - 7, proti – 0, zdržal sa – 0.

Uznesenie:

MZ MČ Košice - Sever zvolilo :
mandátovú komisiu v zložení: Ladislav Kuczik a Pavol Holečko.

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení.
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3. Schválenie programu rokovania
Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –
Sever a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu.
Návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu.
Starosta dal hlasovať o schválení celého programu rokovania tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke MČ. Hlasovalo 7 poslancov.

Hlasovanie č. 3:

za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0,
program rokovania bol schválený.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo program V. zasadnutia MZ MČ Košice –
Sever v tomto znení:
1.
2.
3.
4.

5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania
Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
Záver

4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
Starosta na úvod uviedol, že Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 129 zo dňa 19.7.2019 schválilo pre
MČ Košice – Sever finančné prostriedky vo výške 80 000,- Eur na financovanie kapitálových výdavkov
spojených s realizáciou rozvojových projektov MČ a na odstránenie havarijného stavu majetku mesta
zvereného do správy mestských častí. Ďalej Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 131 zo dňa
19.7.2019 schválilo pre MČ Košice – Sever účelové finančné prostriedky vo výške 25 000,- Eur
s účelovým použitím na kapitálové a bežné výdavky.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 8.
Na základe uvedených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Košice je predložený návrh zmeny
Programového rozpočtu MČ Košice Sever na rok 2019. Bežné príjmy a Bežné výdavky, Program 3:
Komunikácie sa navrhuje zvýšiť o 25 000 Eur. Kapitálové príjmy a Kapitálové výdavky, Program 3:
Komunikácie sa navrhuje zvýšiť o 20 000,- Eur a Program 5: Prostredie pre život sa navrhuje zvýšiť
o 60 000,- Eur podľa predložených materiálov.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril.
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
schvaľuje
A.) zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 v predloženom znení
(3. rozpočtové opatrenie):
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Bežný rozpočet
Bežné príjmy

+ 25 000 €

Bežné výdavky
Program 3: Komunikácie

+ 25 000 €
+ 25 000 €

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

+ 80 000 €

Kapitálové výdavky
Program 3: Komunikácie
Program 5: Prostredie pre život

+ 80 000 €
+ 20 000 €
+ 60 000 €

B.) účelové finančné prostriedky s účelovým použitím na bežné výdavky
na verejnoprospešné služby nasledovne:
25 000 € - riešenie havarijného stavu komunikácií vo vnútroblokových priestoroch a dvoroch na ulici
Tolstého a Obrancov mieru a odstránenie havarijných stavov schodísk a prechodových chodníkov na
pozemkoch mesta Košice.

C.) účelové finančné prostriedky s účelovým použitím na kapitálové výdavky
na rozvojové projekty nasledovne:
20
19
10
11
19

000
000
000
500
500

€
€
€
€
€

-

výstavba parkovacích miest v lokalite Študentská
športovisko Národná trieda – Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51
detské ihrisko Cesta pod Hradovou / dotácia v zmysle VZN č. 51
detské ihrisko Obrancov mieru, Tolstého, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51
detské ihrisko Park Hroncova / dotácia v zmysle VZN č. 51

Súčasťou uznesenia sú tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 (3.
rozpočtové opatrenie).

Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 8 poslancov.

Hlasovanie č. 4:

za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0,
uznesenie bolo prijaté.

5. Záver
Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai ukončil rokovanie V. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Všetkým prítomným poďakoval za účasť.
Košice, 29.07.2019
Zapísal:
Ladislav Török
zapisovateľ

„podpísané“
...................................................
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Zápisnicu overili:
Andreja Takáčová
poslankyňa

Martin Rogovský
poslanec

Peter Luczy
prednosta MÚ

František Ténai
starosta

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

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

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

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